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VšĮ Raseinių technologijos ir verslo 

mokyklos  2022 m. rugpjūčio 31 d. 

direktoriaus įsakymu Nr. V-172 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Viešojoje įstaigoje Raseinių technologijos ir verslo mokykloje (toliau – Mokykla) 2022–

2023 m. m. vykdomų mokymo programų įgyvendinimo planas reglamentuoja pagrindinio, vidurinio 

ugdymo ir profesinio mokymo programų įgyvendinimą. Mokykloje vykdomų mokymo programų 

įgyvendinimo planas sudarytas ir ugdymo procesas organizuojamas vadovaujantis: Pagrindinio, 

vidurinio ugdymo programos 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 aprašai), ir vykdomų profesinio 

mokymo programų aprašais; 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 - Pagrindinio 

ugdymo bendrosios programos) (aktuali redakcija); 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) (aktuali redakcija); 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 formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau - 

Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašas) (aktuali redakcija); Geros mokyklos 

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

įsakymu Nr. V- 1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“; 2021–2022 ir 2022–2023 

mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-688 

(aktuali redakcija); 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų bendraisiais profesinio mokymo planais, 

patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. birželio 16 d. 

įsakymu Nr. V-1126 (aktuali redakcija); Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-482 „Dėl 

Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija); ir kitais teisės 

aktais. 

2. Mokykloje vykdomoms pagrindinio, pagrindinio individualizuoto, socialinių įgūdžių, 

vidurinio ugdymo, profesinio mokymo (transporto priemonių remontininko, automobilių 
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mechaniko, apskaitininko, virėjo, konditerio, pardavėjo-kasininko, padavėjo ir barmeno, motorinių 

transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo, slaugytojo padėjėjo, socialinio darbuotojo 

padėjėjo neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti rengiamas VšĮ Raseinių technologijos ir 

verslo mokyklos 2022–2023 m. m. profesinio mokymo vykdomų programų įgyvendinimo ir 

bendrojo ugdymo planas (toliau – Ugdymo planas).  Jį rengė Mokyklos direktoriaus 2022-06-13 

įsakymu Nr. V-119 „Dėl darbo grupės sudarymo parengti 2021–2022 m. m. profesinio mokymo 

vykdomų programų įgyvendinimo ir bendrojo ugdymo plano ataskaitą ir 2022–2023 m. m. 

profesinio mokymo vykdomų programų įgyvendinimo ir bendrojo ugdymo planą“ sudaryta darbo 

grupė. Mokyklos Ugdymo plano projektas parengtas iki 2022-07-01, su juo supažindinta mokyklos 

bendruomenė. 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos 2022–2023 m. m. profesinio mokymo 

vykdomų programų įgyvendinimo ir bendrojo ugdymo planą mokykla suderino su mokyklos taryba 

(savivaldos institucija). Jis patvirtinamas  mokyklos direktoriaus įsakymu. 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos 2022–2023 m. m. profesinio mokymo 

vykdomų programų įgyvendinimo ir bendrojo ugdymo plano tikslas – vadovaujantis 2021–

2022 ir 2022–2023 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo 

ir 2021–2022 ir 2022–2023 m. m. bendraisiais profesinio mokymo planais teikti kokybišką 

pagrindinį, pagrindinį individualizuotą, socialinių įgūdžių, vidurinį bei profesinį mokymą, 

organizuoti ugdymo procesą taip, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir įgytų 

mokymuisi visą gyvenimą būtinų kompetencijų.   

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos 2022–2023 m. m. profesinio mokymo 

vykdomų programų įgyvendinimo ir bendrojo ugdymo plano uždaviniai: 

• Nustatyti reikalavimus ugdymo(si) procesui organizuoti ir ugdymo(si) aplinkai kurti. 

• Suformuoti konkretų ugdymo turinį, tenkinantį mokinių poreikius ir atitinkantį 

žmogiškuosius ir finansinius išteklius. 

• Racionaliai naudoti teorinio ir praktinio mokymo(si) aplinką. 

• Laiku identifikuoti kylančius mokymosi sunkumus ir sudaryti galimybes kiekvienam 

besimokančiajam įgyti kompetencijų, žinių, gebėjimų ir nuostatų. 

3. Remdamasi 2021–2022 ir 2022–2023 m. m. pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendraisiais ugdymo ir 2021–2022 ir 2022–2023 m. m. bendraisiais profesinio mokymo 

planais bei skirtomis mokymo lėšomis mokyklos Mokytojų taryba priėmė sprendimus: 

dėl pusmečių datų nustatymo (Mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. PT-28, 2022-07-

01):  

Mokslo metai mokantis pagal pagrindinio, pagrindinio individualizuoto / pritaikyto, vidurinio 

ugdymo programas skirstomi  pusmečiais:  
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Klasės / kursai I pusmetis II pusmetis 

Gimnazijos skyriaus I-II klasės 2022-09-01 / 2023-01-27 2023-01-28 / 2023-06-22 

Gimnazijos skyriaus  I kursas 

(bendrasis ugdymas) 

2022-09-01 / 2023-01-25 2023-01-26 / 2023-06-15 

Gimnazijos skyriaus  II kursas 

(bendrasis ugdymas) 

2022-09-01 / 2023-01-18 2023-01-19 / 2023-06-01 

Modulinėse pirminio ir tęstinio profesinio mokymo, virėjo modulinėje profesinio mokymo ir 

socialinių įgūdžių programose mokymo procesas pusmečiais neskirstomas.  

Dėl ugdymo proceso organizavimo būdų ir formų (Mokytojų tarybos posėdžio protokolas  

Nr. PT-14, 2020-08-31): 

Ugdymo procesas organizuojamas: kasdienio mokymo proceso grupinio mokymosi forma, 

nuotolinio mokymo proceso grupinio mokymosi forma, nuotolinio mokymo proceso pavienio 

mokymosi forma, savarankiško mokymo proceso pavienio mokymosi forma. 

Dėl kompetencijų ugdymo bendrojo ugdymo kontekste (Mokytojų tarybos posėdžio 

protokolas Nr. PT-28, 2022-07-01): 

2022–2023 m. m. aktualizuoti komunikavimo kompetencijos ugdymą per bendrojo ugdymo 

dalykus.  

Dėl ugdymo turinio planavimo principų ir laikotarpių bei įgyvendinimo stebėsenos 

planuojant, vertinant ir reflektuojant ugdymo procesą (Mokytojų tarybos posėdžio protokolas  

Nr. PT-6 2021-06-29): 

Ugdymo turinį planuoti remiantis atnaujintomis Bendrosiomis pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo, Brandos egzaminų ir Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo programomis,  

Profesinio mokymo planais. 

Ilgalaikį planą rengti vieneriems mokslo metams (savarankiško mokymosi / mokymo 

namuose gali būti ir trumpesnis laikotarpis) ir tik elektroninėje versijoje (2022–2023 m. m. 

ilgalaikio  plano sudėtinės dalys ir pateikimo forma (1, 2, 3 priedai)). 

Ilgalaikius planus ir programas mokytojai parengia iki 2022-09-16, juos suderina metodinėse 

grupėse ir su kuruojančiais vadovais.  

Keičiant ilgalaikius planus užpildoma ilgalaikių planų keitimo forma (4 priedas). Keitimus 

mokytojas suderina metodinėse grupėse ir su kuruojančiu vadovu. 

Dėl pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių pasiūlos, dalykų modulių programų ir 

pasirenkamųjų dalykų (jei nėra švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintų) programų 

rengimo (Mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. PT28, 2022-07-01):  

Dalyko mokytojai siūlo ir rengia pasirenkamųjų dalykų bei modulių programas atsižvelgdami 

į mokinių pasirengimo lygį ir  poreikius. 



VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla 

 5 

 

Su programų pasiūla supažindinami mokiniai ir jų tėvai (priėmimo į mokyklą metu). 

2022–2023 m. m. siūlomi šie  pasirenkamieji dalykai: 

1. Taikomoji estetika (I–II kursų mokiniams). 

2.  Informacinės technologijos (I–II kursų mokiniams). 

3.  Įdomioji ekonomika (I–II kursų mokiniams). 

4.  Kelionė po meno pasaulį (I–II kursų mokiniams). 

 

2022–2023 m. m. siūlomos šios pasirenkamosios sporto šakos: 

1. Tinklinis (I–II kursų mokiniams). 

2. Krepšinis (I–II kursų mokiniams). 

 

2021–2023 m. m. siūlomi šie dalykų moduliai: 

1. Skaitome suprasdami (IG klasė). 

2. Viešasis kalbėjimas (IIG klasė).  

3. Tinklalapių kūrimo pradmenys (IIG klasė). 

4. Kompiuterinės leidybos pradmenys (IIG klasė). 

5. Bendrojo raštingumo įgūdžių tobulinimas (lietuvių kalba) (I–II kursų mokiniams). 

6. Tobuliname anglų kalbos gebėjimus (I–II kursų mokiniams). 

7. Verslo anglų kalba (I–II kursų mokiniams). 

8. Kartografinio raštingumo modulis (I–II kursų mokiniams). 

9. Istorinių šaltinių analizė (I–II kursų mokiniams). 

10. Lygčių pasaulis (I–II kursų mokiniams). 

11. Fizika (I–II kursų mokiniams). 

12. Chemija (I–II kursų mokiniams). 

13. Biologija (I–II kursų mokiniams). 

Dėl ugdymo organizavimo mokiniams, pasirinkusiems profesinio mokymo modulius 

(Mokytojų tarybos posėdžio protokolas; Nr. PT-14, 2020-08-31):  

Mokinys, besimokantis pagal pagrindinio ugdymo programos antrą dalį ir kartu pagal 

pirminio profesinio mokymo programos modulį, gali rinktis nuo 5 iki 10 mokymosi kreditų 

apimties modulį dvejiems metams. Mokinys gali nesimokyti technologijų dalyko, o žmogaus 

saugos turinys integruojamas į profesinio mokymo programos modulius.  

Mokinys, besimokantis pagal vidurinio ugdymo programą ir kartu pagal pirminio profesinio 

mokymo programos modulį,  gali rinktis nuo 5 iki 20 mokymosi kreditų apimties modulį  dvejiems 

metams.  
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2021–2023 m. m. siūlomi šie pirminio profesinio mokymo programų, įgyvendinamų 

profesinio mokymo įstaigoje,  moduliai: 

Eil. 

Nr. 

Pavadinimas Modulio kodas Kreditų 

skaičius 

1. Virėjo modulinė profesinio mokymo programa (valstybinis 

kodas P32101304). Modulis „Salotų ir garnyrų gaminimas 

ir jų apipavidalinimas“.  

3101312 10 

2. Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti 

vairuotojo modulinė profesinio mokymo programa 

(valstybinis kodas M32104101). Modulis „Saugus ir 

ekonomiškas transporto priemonių vairavimas“. 

3104117 5 

3. Padavėjo ir barmeno modulinė profesinio mokymo 

programa (valstybinis kodas P42101302). Modulis „Baro 

paruošimas, jo priežiūra ir svečių aptarnavimas“. 

3101325 5 

4. Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa 

(P42041101) „Buhalterinės apskaitos tvarkymas“. 

404110001 10 

 

Profesinio mokymo modulinių programų mokiniai, siekiantys įgyti pirmą kvalifikaciją, 

mokosi ne tik privalomuosius, bet ir 1/ 2 pasirenkamuosius modulius: 

Modulinė programa Modulis 

Virėjo modulinė profesinio mokymo 

programa (valstybinis kodas P42101303, 

P43101304) 

Miltinių konditerijos gaminių gaminimas 

(valstybinis kodas 4101344) 

Lietuviškų autentiškų nacionalinių patiekalų 

gaminimas (valstybinis kodas 4101380) 

Sveikos mitybos pagrindai (valstybinis kodas 

4101376) 

Virėjo modulinė profesinio mokymo 

programa (valstybinis kodas P32101304) 

Saldžiųjų patiekalų gaminimas (valstybinis kodas 

3101315) 

 BBQ ir grilio patiekalų gaminimas (valstybinis 

kodas 3101316) 

Motorinių transporto priemonių kroviniams 

vežti vairuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa (valstybinis kodas 

M32104101) 

Profesinės užsienio kalbos vartojimas (valstybinis 

kodas 3104124) 

Informacinės komunikacinės technologijos 

(valstybinis kodas 3104123) 

Asmens higieną stiprinančios elgsenos formavimas 

(valstybinis kodas 3104125) 

Apskaitininko modulinė profesinio mokymo 

programa (valstybinis kodas P43041101) 

Finansinių ataskaitų rengimas (valstybinis kodas 

404110005) 

Mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas 

(valstybinis kodas 404110006) 

Automobilių mechaniko modulinė 

profesinio mokymo programa (valstybinis 

kodas M43071604) 

KET (kelių eismo taisyklės) (valstybinis kodas 

3071626) 

Elektroninių valdymo sistemų diagnostika, 

naudojantis (OBD) jungtimi (valstybinis kodas 

4071668) 

Automobilio elektroninių valdymo sistemų jutiklių 

ir valdiklių diagnostika (valstybinis kodas 4071649) 

Transporto priemonių remontininko 

modulinė profesinio mokymo programa 

Transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų 

jutiklių ir valdiklių diagnostika ir gedimų 
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(valstybinis kodas P42071604) pašalinimas (valstybinis kodas 407161697) 

Transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų 

diagnostika, naudojant diagnostines sistemas 

(valstybinis kodas 407161698) 

Pardavėjo-kasininko modulinė profesinio 

mokymo programa (valstybinis kodas 

P32041601) 

Ekologiškų maisto prekių pardavimas (valstybinis 

kodas 304160007) 

Gėlių pardavimas (valstybinis kodas 304160008) 

Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė 

profesinio mokymo programa (valstybinis 

kodas P43092301) 

Žmogaus teisės ir lygios galimybės socialinių 

paslaugų sektoriuje (valstybinis kodas 409230005) 

Pagalbos teikimas socialinių paslaugų gavėjui ir 

gavėjų grupėms laisvalaikio veikloje (valstybinis 

kodas 409230006) 

Socialinių paslaugų teikimas senyvo amžiaus 

žmonėms (valstybinis kodas 409230007) 

Slaugytojo padėjėjo modulinė profesinio 

mokymo programa (valstybinis kodas 

P43091301) 

Pagalba slaugos specialistui stiprinant paciento 

sveikatą ilgalaikėje slaugoje (valstybinis kodas 

409131324) 

Pagalba rūpinantis moterimi nėštumo, gimdymo bei 

pogimdyviniu laikotarpiu (valstybinis kodas 

409131325) 

Pagalba slaugos specialistui paliatyvioje slaugoje 

(valstybinis kodas 409131326) 

Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programas, jei nėra parengtų bendrųjų programų, 

rengia mokytojai, jas tvirtina mokyklos direktorius. 2021–2023 ir 2022–2024 m. m. programos 

parengtos vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro 2004-04-13 įsakymu Nr. ISAK-535 „Dėl 

Bendrųjų formaliojo švietimo programų reikalavimų patvirtinimo“. 

Dėl dalykų, modulių mokymuisi skiriamų pamokų skaičiaus konkrečioje klasėje 

(Mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. PT-6, 2021-06-29): 

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo dalykams ir moduliams skiriamų pamokų skaičius nurodytas  

7–12 prieduose bei profesinio mokymo planuose (27 priedas).  

Dėl reikalavimų mokinio individualiam ugdymo planui (Mokytojų tarybos posėdžio 

protokolas Nr. PT-6, 2021-06-29): 

Vidurinio ugdymo kartu su profesiniu mokymu mokinio individualus planas rengiamas 

dvejiems metams nurodant privalomuosius bendrojo ugdymo dalykus: lietuvių kalba ir literatūra, 

užsienio kalba, matematika, socialinis ugdymas, gamtamokslinis ugdymas, fizinis ugdymas/ 

pasirinkta sporto šaka, dorinis ugdymas (etika/ tikyba) (šie dalykai per dvejus metus sudaro 1190 

val.), mokinio laisvai pasirinktą  ugdymo turinį, sudarantį 210 val. per dvejus metus ir profesinio 

mokymo modulius (13–14 priedai).  

Vidurinio ugdymo programos kartu su pirminio profesinio mokymo programa mokinio 

individualiame mokymosi plane privalo būti ne mažiau kaip 8 mokomieji dalykai;  I kurse 936, o II 

– 884 valandos.  
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Pagrindinio ugdymo programos / individualizuotos pagrindinio ugdymo programos mokiniui 

rengiamas individualus mokymosi planas vieneriems (mokiniams, priimtiems į Gimnazijos skyriaus 

II klasę)  (18, 18.1 priedai) arba dvejiems (mokiniams, priimtiems į Gimnazijos skyriaus I klasę) 

(17, 17.1 priedai)  metams. 

Dėl mokinio pasirinkto dalyko kurso ar dalyko modulio, mokėjimo lygio keitimo arba 

pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio atsisakymo ir naujo pasirinkimo 

(Mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. PT-13, 2019-06-28): 

Keisti dalyko programą, programos kursą ar mokėjimo lygį mokinys gali išlaikęs įskaitą iš to 

mokomojo dalyko programos, kurso ar dalyko programos kursų skirtumų. Įskaita laikoma pusmečio 

ar mokslo metų pabaigoje/ pradžioje. Įskaitų įvertinimai, prie jų pažymint kursą raidėmis B 

(bendrasis), A (išplėstinis), laikomi  pusmečio ar metiniu įvertinimais. Mokinys, kuris ketina 

mokytis pagal dalyko programos bendrąjį kursą ir kurį tenkina turėtas išplėstinio kurso įvertinimas, 

įskaitos nelaiko. 

Pasirinkti naują bendrojo ugdymo mokomąjį dalyką II kurso mokinys gali tik per pirmą 

mokslo metų savaitę (imtinai). Jei mokomasis dalykas buvo dėstomas I kurse, mokinys privalo 

savarankiškai mokydamasis likviduoti mokomojo dalyko įsiskolinimą. 

Dėl užsienio kalbos mokymosi (Mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. PT-9, 2018-08-

31):  

Vidurinio ugdymo programos mokiniai mokosi tik vienos užsienio kalbos B1 lygiu.  

Pagrindinio ugdymo antrojoje dalyje mokomasi tų užsienio kalbų (kaip pirmosios ir 

antrosios), kurios buvo pasirinktos pagrindinio ugdymo programos pirmojoje dalyje. 

Dėl nuoseklios ir ilgalaikės socialines emocines kompetencijas ugdančios programos 

pasirinkimo, formaliojo ir neformaliojo ugdymo turinio integravimo mokykloje, neformaliojo 

ugdymo organizavimo principų (Mokytojų  tarybos posėdžio protokolas Nr. PT-9, 2018-08-31, 

Nr. PT-25, 2021-08-27; Nr. 29,  2022-08-31): 

Ugdymo karjerai programa pagrindiniame ugdyme integruojama į pirminio profesinio 

mokymo modulį „Blynų, lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimas“ (IIGA, IIGB klasės) ir į 

Ikiprofesinį mokymą IGA ir IGB klasėse.  Modulinėse pirminio profesinio mokymo programose 

Ugdymo karjerai programa  integruojama į modulį „Įvadas į profesiją“ (24 priedas).  

Antikorupcinio ugdymo programa integruojama į dorinio ugdymo ir socialinius mokslus: 

Eil. 

Nr.  

Tema Klasės/ grupės ir dalykai, į kuriuos 

integruojama 

1.  Korupcijos samprata 2AM1-2021, 2AM2-2021, 2V-2021, 2K-

2021  

Tikyba 

2.  Koks yra pasaulis iš esmės IGA, IGB  

Tikyba, etika 



VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla 

 9 

 

3.  Korupcija- grėsmė nacionaliniam saugumui IGA, IGB  

Pilietiškumo pagrindai 

4.  Medijų žinutės ir vertybių formavimas 1TPR1-2022, 1TPR2-2022, 1V-2022 

Tikyba, etika 

5.  Korupcija žiniasklaidoje 1TPR1-2022, 1TPR2-2022, 1V-2022 

Tikyba, etika 

6.  Lietuvos įstatymai ir mokinių interesai IIGA, IIGB 

Pilietiškumo pagrindai 

7.  Socialinis kapitalas IIGA, IIGB 

Geografija  

8.  Ką gali padaryti vienas žmogus? IGA, IGB 

Tikyba, etika 

9.  Korupcijos požymiai ir pasekmės IIGA, IIGB 

Istorija 

 

Profesinis orientavimas integruojamas į profesinio mokymo modulius profesinio mokymo 

proceso metu. 

Civilinė sauga vykdant tęstinį profesinį mokymą integruojama į tęstinio profesinio mokymo 

programą. 

Darbuotojų saugos ir sveikatos modulis (36 val.) vykdant pirminio  profesinio mokymo 

modulines programas įgyvendinamas arba prieš kvalifikaciją sudarančius kompetencijoms įgyti 

skirtus modulius ir pasirenkamuosius modulius, arba lygiagrečiai, o tęstinio profesinio mokymo 

modulines programas integruojamas į atskirus modulius. 

Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai programą (25 priedas) vykdys mokytojas, baigęs 

prevencinės programos ugdymo metodologinius mokymus.  

Etninės kultūros programa integruojama į lietuvių kalbos ir literatūros, dailės, muzikos, 

istorijos, geografijos dalykus (23 priedas), psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos 

programa „Savu keliu“ - į grupės vadovo veiklą (22 priedas). 

Mokykla, atsižvelgusi į mokinių poreikius, siūlo neformaliojo ugdymo programas. 

Užtikrinamas tradicinių, veikiančių ne vienerius metus neformaliojo ugdymo programų tęstinumas.  

Mokslo metų pabaigoje neformaliojo ugdymo veiklos rezultatai pristatomi mokyklos 

bendruomenei. Neformaliojo ugdymo programas  mokytojai rengia iki 2022-06-21. 

2022–2023 m. m. siūlomos šios neformaliojo ugdymo programos: 

1. Jaunieji verslininkai. 

2. Meno studija. 

3. Karinis-patriotinis ugdymas. 

4. Auginu ir augu. DofE. 

5. Bitininkai. 

6. Stalo tenisas. 

7. Sunkioji atletika.  
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8. Lyderystės ugdymas. 

Neformaliojo ugdymo grupę sudaro ne mažiau kaip 12 mokinių.  

Neformalusis mokinių švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo 

koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 29 d. 

įsakymu Nr. V-554  (Žin., 2012, Nr. 42-2102) (aktuali redakcija). Neformaliojo ugdymo valandų 

neskiriama pasirenkamiesiems dalykams, pagilintiems dalykams ar jų moduliams mokyti. 

Dėl nacionalinio saugumo ugdymo (Mokytojų  tarybos posėdžio protokolas Nr. PT-28, 

2022-07-01): 

Nacionalinio saugumo programa 2022–2023 m. m. įgyvendinama: 

Temos Pagrindinis ugdymas Vidurinis ugdymas Atsakingi 

Tema „Šalies 

nacionalinis saugumas: 

koncepcija ir jos 

užtikrinimo būdai“ 

Integruojant į 

pilietiškumo pagrindų 

dalyką (IGA, IGB 

klasės) 

Integruojant į istorijos 

/  geografijos dalykus 

(I kursas)  

Dalykų mokytojai 

Tema „Krašto gynybos 

sistema: kariuomenė ir 

tarnybos būdai, 

praktiniai karybos 

įgūdžiai“ 

Netradicinio ugdymo diena (IGA, IGB  klasės) Grupių vadovai, GS 

vedėja 

Tema „Ekstremalios 

situacijos: piliečių 

elgesys, pagalba į 

nelaimę patekusiam 

asmeniui“ 

Integruojant į 

Žmogaus saugos 

dalyką / pirminio 

profesinio mokymo 

programos modulį 

Integruojant į  modulį 

„Saugus elgesys 

ekstremaliose 

situacijose“ (I kursas) 

Dalykų mokytojai, 

direktoriaus pavaduoja 

ugdymui 

Dėl projektinės veiklos įgyvendinimo pagrindinio ugdymo antrojoje dalyje (Mokytojų  

tarybos posėdžio protokolas Nr. PT-28, 2022-07-01): 

IA ir IB Gimnazijos skyriaus klasių mokiniai atliks mokslo metų trukmės projektinį darbą 

„Mums rūpi ateitis“ panaudojant 37 mokinio poreikiams tenkinti ir mokymosi pagalbai teikti bei 

neformaliojo vaikų švietimo valandas.  

Dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese formų ir laikotarpių; 

mokinių pasiekimų mokantis menų dalykų, fizinio ugdymo, technologijų, pilietiškumo 

pagrindų, ekonomikos, pasirenkamųjų dalykų, modulių, socialinės-pilietinės veiklos vertinimo 

(Mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. PT-13, 2019-06-28; Nr. PT-25, 2021-08-27): 

Naujai į mokyklą priimtiems mokiniams skiriamas 2 savaičių adaptacinis laikotarpis, kurio 

metu vertinama tik mokinio pažanga.                                                                                                            

 I ir II gimnazijos skyriaus klasių, I–II kursų mokinių bendrojo ugdymo dalykų  pasiekimai ir 

pažanga vertinami kas pusmetį. 

Modulinių pirminio ir tęstinio profesinio mokymo programų, virėjo modulinės profesinio 

mokymo su socialinių įgūdžių  programos mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami baigus modulį.   
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Pirminio ir tęstinio profesinio mokymo modulio mokinių pasiekimai ir pažanga vertinami 

vadovaujantis VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos Modulinių profesinio mokymo 

programų mokymosi pasiekimų vertinimo tvarka, patvirtinta 2019-09-05 VšĮ Raseinių 

technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-62 (aktuali redakcija). 

Pilietiškumo pagrindų mokinių gebėjimai vertinami pažymiu.  

Fizinio ugdymo / krepšinio / tinklinio dalykų mokinių pasiekimai vertinami pažymiu. 

Vertinimas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir 

mokyklos direktoriaus įsakymą. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių 

pasiekimai fizinio ugdymo pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.  

60 kreditų pirminio profesinio mokymo modulinėse programose II kurso bendrojo ugdymo 

mokomojo dalyko - „Fizinis ugdymas“ - metinis įvertinimas  yra prilyginamas profesinio mokymo 

programos modulio „Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas“ galutiniam įvertinimui (LR 

švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-05-08 Nr. V-681 įsakymo "Dėl švietimo, mokslo ir sporto 

ministro 2019 metų balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 "Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo" pakeitimo 16 

punkto nuostatos).  

Dorinis ugdymas (tikyba / etika) vertinama „įskaityta“ („įsk“), „neįskaityta“ („neįsk“). 

Baigiamajame modulyje ‚Įvadas į darbo rinką“ mokinių pasiekimai vertinami tokiais įrašais, kokie 

yra nurodyti nacionalinio lygmens modulinėse profesinio mokymo programose: „įskaityta“ („įsk“), 

„neįskaityta“ („neįsk“) arba  „atlikta“ („at“), „neatlikta“ („nat“). Socialinė-pilietinė veikla vertinama 

įrašu „atlikta“ („at“), „neatlikta“ („nat“), projektas „Mums rūpi ateitis“ - įrašu „atlikta“ („at“), 

„neatlikta“ („nat“). Mokinio, kuris mokomas namuose ir atsisakęs mokytis kai kurių dalykų, 

dienyne ir mokinio individualiame plane prie atsisakytų dalykų  įrašoma „atleista“.  

Pasirenkamųjų dalykų mokinių pasiekimai vertinami pažymiu. 

Dalyko modulių pasiekimai vertinami pažymiu ir / ar įskaitomi į bendrą dalyko vertinimą 

išskyrus Viešojo kalbėjimo pagrindų, Kompiuterinės leidybos pradmenų, Tinklalapių kūrimo 

pagrindų - vertinama pažymiu neįskaitant į dalyko vertinimą.  

Socialinių įgūdžių programos dalykai: dorinis ugdymas, meninis ugdymas, bendravimas su 

kitais žmonėmis mokymosi ir darbo aplinkoje, įsitraukimas į socialinį gyvenimą bei darbinę veiklą 

vertinami „įskaityta“ („įsk“), „neįskaityta“ („neįsk“), likusieji programos mokomieji dalykai 

vertinami vadovaujantis Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos mokinių  

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, patvirtinta Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir 

verslo mokyklos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V-42 (aktuali redakcija).  
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Individualizuotos programos mokinių pažanga pagrindinio ugdymo programoje vertinama 

taikant dešimties balų vertinimo sistemą; mokslo metų pabaigoje vertinama pildant Pasiekimų 

įvertinimo aprašą (20 priedas).  

Tėvai (globėjai, rūpintojai) apie mokinio ugdymosi rezultatus informuojami remiantis 

Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus patvirtinta Pažangos 

registravimo ir informavimo apie pasiekimus tvarka (Nr. 8). 

Dėl mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų programų patenkinamo lygio pasiekimų 

nustatymo būdų, numatomų mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių mokinių 

pasiekimams gerinti (Mokytojų  tarybos posėdžio protokolas Nr. PT-9, 2017-08-31): 

Du kartus per metus (likus 1 mėnesiui iki pusmečio pabaigos) mokiniams vedami signaliniai 

įvertinimai. Nustačius, kad mokiniai nepasiekia patenkinamo lygio, skiriamas papildomas darbas 

mokytojų konsultacijų valandomis.  

Apie atsiradusius mokymosi sunkumus mokytojas arba klasės/ grupės vadovas (raštu) 

informuoja Vaiko gerovės komisiją, mokinio tėvai (globėjai / rūpintojai) informuojami telefonu, 

įrašu elektroniniame dienyne, registruotu laišku ir kt. Kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos 

suteikimo. 

Mokiniams, besimokantiems pagal modulines profesinio mokymo programas, atsiradus 

mokymosi sunkumams, įsiskolinimams iš ankstesnių modulių, bei mokiniams, atvykusiems iš kitos 

mokyklos, kurioje buvo mokytasi ne pagal modulinę profesinio mokymo programą, gali būti 

skiriamos konsultacinės valandos.  

Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys mokiniai ugdomi atsižvelgus į Švietimo pagalbos 

tarnybos rekomendacijas. Mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri specialiųjų poreikių 

turinčių mokinių ugdymąsi aptaria du kartus per metus.  

Dėl klasių dalijimo į grupes ir laikinųjų grupių sudarymo principų bei skaičiaus  

(Mokytojų  tarybos posėdžio protokolas Nr. PT-9, 2018-08-31; Nr. PT-9, 2021-08-31): 

Mokinių skaičius laikinojoje grupėje turi būti ne mažesnis kaip 7 mokiniai. 

Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė / grupė dalijama į laikinąsias grupes:  

Doriniam ugdymui, jeigu tos pačios klasės/grupės mokiniai yra pasirinkę ir tikybą, ir etiką.  

Užsienio kalboms ir informacinėms technologijoms, jei klasėje / grupėje mokosi ne mažiau 

kaip 21 mokinys. 

Technologijų dalykams mokyti (atsižvelgiant į darbo vietų kabinetuose skaičių, kurį nustato 

Higienos norma). 

Dėl pamokų, skiriamų mokinių ugdymo poreikiams tenkinti (Mokytojų tarybos posėdžio 

protokolas Nr. 7, 2011-06-21): 
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Šios pamokos naudojamos pasirenkamiesiems dalykams, dalykų moduliams, projektams,  

pagilintam dalykų mokymuisi, individualiam darbui su mokiniu (-iais), kuriam (-iems) reikalinga 

papildoma arba specialioji pagalba, individualioms arba grupinėms konsultacijoms tik tuo atveju, 

jeigu mokyklai pakanka mokymui skirtų lėšų. Trumpo laikotarpio konsultacijos (iki 1 pamokos 

trukmės) neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį.  

Dėl socialinės-pilietinės veiklos organizavimo mokantis pagal pagrindinio ugdymo 

programą (Mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. PT-8, 2017-06-29): 

Socialinė-pilietinė veikla yra privaloma mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo  

programą. Jai yra skiriama: 10 valandų IG ir 10 valandų IIG klasėse (siūlomos veiklos kryptys, 5 

priedas). Socialinė-pilietinė veikla yra klasės  auklėtojo planuojama ir fiksuojama elektroniniame 

dienyne. Socialinė-pilietinė veikla įtraukiama į pagrindinio ugdymo mokymo mokinio individualų 

planą. Mokinys turi galimybę socialinę-pilietinę veiklą atlikti savarankiškai ar bendradarbiaudamas 

su asociacijomis bei savivaldos institucijomis. Šiuo atveju mokinys pildo socialinės-pilietinės 

veiklos atlikimo pažymą (6 priedas) ir mokslo metų pabaigoje pateikia klasės auklėtojui.  

Dėl mokymosi sąlygų sudarymo mokytis ne tik klasėje, bet ir įvairiose aplinkose bei 

mokinių įtraukimo į ugdymo proceso įgyvendinimą ir mokymosi aplinkos kūrimą (Mokytojų 

tarybos posėdžio protokolas Nr. PT-9, 2018-08-31, Nr PT-25, 2021-08-27): 

Mokiniams sudaromos sąlygos mokytis užsienio šalyse dalyvaujant Erasmus+ projektuose 

„Kompetencijų ugdymas dualinio mokymo ir pameistrystės keliu ES šalyse“ (2021 m.), 

„Kompetencijos augina esamą ir būsimą profesionalą“ (2022 m.), „Kompetencijos – sumanaus 

žmogaus vertybinis pamatas“ (2022 m.), socialinių partnerių institucijose, sektoriniuose praktinio 

mokymo centruose, muziejuose ar kitose edukacinėse aplinkose (parkuose, gamtoje). Ši veikla 

planuojama ir nurodoma ilgalaikiame mokomojo dalyko plane.  

Dėl bendrųjų kalbos ugdymo reikalavimų (Mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. PT-

28,  2022-07-01):  

Nedidelės apimties (2 puslapių) rašto darbus mokiniai įvairių mokomųjų dalykų mokytojams 

įteikia rašytus ranka, informacinių technologijų pamokose naudojama lietuviška aplinka.  

2022–2023  m. m. prioritetinės lietuvių kalbos ugdymo kryptys (vns. G.; dgs. K., Vt. linksnių  

bei tikrinių daiktavardžių rašyba; taisyklingas raidžių ž, š, ė rašymas bei sakinio pradėjimas rašyti 

didžiąja raide ir skyrybos ženklai sakinio gale), taisyklingas terminų vartojimas profesinio mokymo 

pamokose.  

Vertinant mokinio pasiekimus teikiama grįžtamoji informacija ir apie bendrųjų kalbos 

reikalavimų laikymąsi.  

Dėl brandos darbo organizavimo (Mokytojų tarybos posėdžio Nr. PT-9, 2017-08-31): 
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Brandos darbas organizuojamas vadovaujantis Brandos aprašo programa, patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. V-893. 

Dėl laisvos dienos suteikimo mokiniui, laikančiam brandos egzaminus (Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolas Nr. PT-8, 2018-06-26): 

Gimnazijos skyriaus II kurso mokiniui, laikančiam pasirinktą brandos egzaminą ugdymo 

proceso metu, jo pageidavimu suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Norėdamas gauti 

laisvą dieną mokinys prašymą direktoriui pateikia likus 3 dienoms iki egzamino (21 priedas). Ši 

diena įskaičiuojama į bendrą mokymosi dienų skaičių. 

Dėl konsultacijų organizavimo prieš asmens įgytų kompetencijų vertinimą (Mokytojų 

tarybos posėdžio protokolas Nr. PT-8, 2015-08-28):  

Dėl ugdymosi krūvių reguliavimo (Mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. PT-6, 2021-

06-29): 

Mokiniui, atstovaujančiam mokyklai varžybose, konkursuose, olimpiadose per atostogas, 

savaitgaliais ar švenčių dienomis, tos dienos įskaitomos į mokinio ugdymosi dienų skaičių ir 

mokinio prašymu gali būti nukeliamos į artimiausias darbo dienas. 

Mokiniui, kuris dalyvauja šalies ir tarptautinėse olimpiadose, varžybose, gali būti suteikiamas 

laikas joms pasiruošti. Šis laikas įskaitomas į ugdymosi dienų skaičių.  

Dėl pažintinės kultūrinės, meninės, kūrybinės veiklos organizavimo (Mokytojų tarybos 

posėdžio protokolas Nr. PT-13, 2019-06-28):  

Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla yra planuojama atsižvelgiant į Pagrindinio ir 

Vidurinio ugdymo bendrosiose programose numatytą dalykų turinį bei mokinių amžių ir nurodoma 

dalykų ilgalaikiuose dalyko planuose. Šiai veiklai mokytojas per mokslo metus gali skirti iki 5 

procentų nuo dalykui skiriamų metinių valandų. 

Pažintinė veikla organizuojama pagal Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo 

metodines rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. 

spalio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-1934 (Žin., 2007, Nr. 105-4319) ir vėlesne šio įsakymo redakcija, 

patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 sausio 12 d. įsakymu Nr. V-90 

(Žin., 2011, Nr. 9-396). 

Dėl mokymosi virtualiose erdvėse prieinamumo, mokymosi išteklių panaudojimo 

(Mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. PT-9, 2018-08-31): 

Mokymosi medžiaga mokinimas pateikiama elektroniniame dienyne „Mano dienynas“, 

virtualioje mokymo platformoje „Moodle“. 

 Dėl dalies praktinio mokymo programos įgyvendinimo kitos mokymo įstaigos 

sektoriniame praktinio mokymo centre (Mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. PT-6, 2021-

06-29):  
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Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo profesinio mokymo programos 

(M32104101) modulio „Pavojingos situacijos kelyje“ temos „C, CE kategorijos vairuotojo praktinis 

vairavimas specialioje aikštelėje“ praktinio mokymo 5 arba 3 val. (priklausomai nuo mokinio 

amžiaus), Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo profesinio mokymo 

programos  (T32104101) modulio „Krovinių vežimas komerciniais tikslais“ temos „C, CE 

kategorijos TP  praktinis vairavimas įvairiomis eismo sąlygomis“ praktinio mokymo 3 val., 

remiantis tarpusavio bendradarbiavimo sutartimi, pagal suderintą grafiką, atliekamas sektoriniame 

praktinio mokymo centre arba stimuliatoriumi mokymo įstaigoje.  

Dėl fiziniam ugdymui skirtų valandų, kurios liko nepanaudotos, paskirstymo (Mokytojų 

tarybos posėdžio protokolas Nr. PT-29, 2022-08-31): 

 I-II kursuose profesinio mokymo programoje fiziniam ugdymui naudojamos ir įskaitomos 

vidurinio ugdymo programoje fiziniam aktyvumui nustatytos valandos.  III kurse fiziniam ugdymui 

skiriamos 44 val. (2 kreditai) 90 ir 110 kreditų apimties modulinėse profesinio mokymo 

programose, o nepanaudotos 66 valandos skiriamos II kurso pirminio profesinio  mokymo 

moduliui, iš kurio mokiniai laikys technologijų mokyklinį brandos egzaminą.  

 Dėl ugdymo organizavimo karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar 

įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl 

kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo 

būdu (Mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. PT-6, 2021-06-29): 

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 gali būti koreguojamas arba laikinai stabdomas, arba 

organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. 
 

 Ekstremali temperatūra mokyklos ir (ar) gyvenamojoje teritorijoje: minus 25 °C ar žemesnė /     

30 °C ar aukštesnė. 
 

 Mokyklos vadovas, nesant valstybės, savivaldybės lygio sprendimų dėl ugdymo proceso 

organizavimo esant ypatingoms aplinkybėms ar esant aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo 

procesas negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, gali priimti 

ugdymo organizavimo sprendimus: laikinai koreguoti / sustabdyti ugdymo proceso įgyvendinimą 

(keisti nustatytą pamokų trukmę, pamokų pradžios ir pabaigos laiką; atidėti praktinio mokymo 

dalies, kuris negali būti įgyvendinamas nuotoliniu būdu, įgyvendinimą toliau vykdant teorinio 

mokymo dalį; keisti mokymo vietą; keisti atostogų datas; laikinai nevykdyti neformaliojo ugdymo 

programas; priimti kitus aktualius sprendimus, mažinančius / šalinančius pavojų mokinių sveikatai 
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ir gyvybei), laikinai  (1-2 darbo dienos) stabdyti ugdymo procesą (jei ugdymo procesas turi būti 

stabdomas ilgesniam laikui, sprendimas derinamas su savininku – dalyvių susirinkimu; numatomas 

priemonės  praradimų dėl  sustabdyto proceso kompensavimui), ugdymo procesą organizuoti 

nuotoliniu būdu (vadovaujamasi Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo 

mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto LR švietimo, 

mokslo ir sporto 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“).  

 Valstybės, savivaldybės lygiu ar mokyklos vadovo sprendimu ugdymo procesą ar jo dalį 

organizuojant nuotoliniu mokymo būdu, mokykla vadovaujasi Mokymo nuotolinio ugdymo proceso 

organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. 

liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo organizavimo būdu kriterijų 

aprašo patvirtinimo“, atsižvelgia į mokyklos ugdymo plane numatytas gaires nuotoliniam mokymo 

procesui organizuoti ir Bendrųjų ugdymo planų nuostatas, priima sprendimus ugdymo procesui 

nuotoliniu būdu organizuoti, įvertina mokinių galimybes dalyvauti ugdymo procese nuotoliniu būdu 

(Išsiaiškinus, kad mokinio namuose nėra sąlygų mokytis užtikrinamos sąlygos mokytis mokykloje, 

jeigu mokykloje nėra aplinkybių, kurios keltų pavojų mokinio gyvybei ir sveikatai. Nesant 

galimybių ugdymo proceso organizuoti mokykloje, ugdymo proceso organizavimas laikinai 

perkeliamas į kitas saugias patalpas.), susitaria dėl mokinių emocinės būsenos stebėjimo ir švietimo 

pagalbos teikimo, įgyvendindama ugdymo programas  ne mažiau kaip 80% per savaitę ir (ar) 

mėnesį numatyto laiko skiria sinchroniniam ugdymui ir ne daugiau kaip 20% -  asinchroniniam 

ugdymui (nepertraukiamo sinchroninio ugdymo trukmė - iki 90 minučių), pertvarko pamokų 

tvarkaraštį, pritaiko pamokų struktūrą sinchroniniam ir asinchroniniam ugdymui, susitaria dėl 

mokymosi pagalbos teikimo, mokymosi krūvių stebėsenos, grįžtamosios informacijos teikimo, 

numato mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo būdų, numato planą, kaip pasibaigus 

ypatingoms aplinkybėms sklandžiai grįžti prie įprasto ugdymo proceso organizavimo.  

Dėl nuotolinio mokymo organizavimo (Mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. PT-25, 

2021-08-27): 

Nuotolinis mokymas organizuojamas vadovaujantis VšĮ Raseinių technologijos ir verslo 

mokyklos ugdymo proceso organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašu, patvirtintu 2020-03-24 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-17 „Dėl ugdymo proceso 

organizavimo nuotoliniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“, Mokymo nuotolinio ugdymo proceso 

organizavimo būdu kriterijų aprašu, patvirtintu LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. 

liepos 3 d. įsakymu Nr. V-1006 „Dėl Mokymo nuotoliniu ugdymo organizavimo būdu kriterijų 

aprašo patvirtinimo“. 
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Mokykla nuotoliniam mokymui gali skirti ne didesnę kaip 30 % dalį nuo visai profesinio 

mokymo / bendrojo ugdymo programai ar moduliui įgyvendinti skirto laiko.  

Įgyvendindama ugdymo programas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, mokykla 

užtikrina, kad visas ugdymo procesui skirtas laikas kiekvienai klasei būtų skiriamas sinchroniniam 

ugdymui. 

Mokykla, organizuodama ugdymo procesą nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

užtikrina būtinų mokymosi išteklių organizavimą, pertvarko pamokų tvarkaraštį, nustato pertraukų 

trukmę (1 pertrauka ilgesnė - skirta pietums).  

Maksimali sinchroninio ugdymo nepertraukiama trukmė  - 90 min.  

Mokiniui, besimokančiam savarankiškai ar nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu 

pavienio / grupinio mokymosi forma, konsultacijoms, kurios gali būti individualios / grupinės, 

skiriama 15  % mokinio individualiame plane numatytam metinių ar savaitinių pamokų skaičiaus. 

Dėl mokinių, išvykstančių gyventi ar (ir) mokytis į užsienį, ugdymo organizavimo 

(Mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. PT-6, 2021-06-29): 

Mokinių, išvykstančių gyventi ar (ir) mokytis į užsienį, ugdymas organizuojamas 

atsižvelgiant į 2021–2022 ir 2022–2023 m. m. Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendrųjų ugdymo planų 90 punkto nuostatas.  

Dėl ukrainiečių ugdymo 2022–2023 m. m. (Mokytojų tarybos posėdžio protokolas Nr. 

PT-29, 2022-08-31): 

Bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo dalyko ugdomi kasdieniu mokymo proceso 

organizavimo būdu grupinio mokymosi forma pagal Lietuvos bendrojo ugdymo ir profesinio 

mokymo programas lietuvių kalba; 

Privaloma mokytis lietuvių kalbos pagal mokėjimo lygius (A1-B2); 

Užtikrinimas bendravimas su bendraamžiais bei sudaryta galimybė dalyvauti įstaigos 

neformaliojo ugdymo veikloje; 

Vaiko gerovės komisija, socialinis pedagogas, klasės / grupės vadovas nuolat teikia 

mokiniams pagalbą, palaikomas ryšys su vaiku, šeima, mokykla; 

Ugdymas organizuojamas vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais, pagrindinio, vidurinio 

ir profesinio mokymo programomis bendrosiose klasėse; 

Su priimtais mokytis mokiniais sudaromas individualus ugdymo planas; 

Adaptacinį laikotarpį reglamentuoja mokyklos Ugdymo plano nuostatos; 

Mokinių pasiekimai vertinami vadovaujantis mokyklos priimtais sprendimais; 

Pasiekimų įteisinimas vykdomas vadovaujantis reglamentuojančiais Lietuvos teisės aktais.  
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II SKYRIUS 

MOKSLO METŲ IR MOKYMO PROCESO TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

Bendrojo ugdymo proceso trukmė: 

 

Klasės/ kursai 

gimnazijos 

skyriaus 

I klasė 

gimnazijos 

skyriaus 

II klasė 

gimnazijos 

skyriaus 

I kursas 

gimnazijos 

skyriaus 

II kursas 

 

Ugdymo proceso pradžia 09-01 

Rudens atostogos 10-31 / 11-04 

Žiemos (Kalėdų) 

atostogos  

12-27 / 01-06 

 

Žiemos atostogos 02-13 / 02-17 

Pavasario (Velykų) 

atostogos 

04-11 / 04-14 

(II kurso mokiniams papildoma atostogų diena - artimiausia darbo 

diena, jei pasirinktas egzaminas ar įskaita laikoma atostogų metu; ši 

diena įskaičiuojama į ugdymosi dienų skaičių) 

Bendrojo ugdymo 

proceso pabaiga 

06-22 06-15 06-01 

Bendrojo ugdymo 

proceso trukmė 

savaitėmis 

37 36 34 

Vasaros atostogos 06-23/                                                                                                                         

08-31 

 

 

06-16 / 

08-31  

Pasibaigus 

brandos 

egzaminų 

sesijai iki 08-

31 

Profesinio mokymo proceso trukmė: 

Eil. 

Nr. 

Pilnas programos 

pavadinimas 

Sutrumpintas 

grupė 

pavadinimas 

Kursas Ugdymo 

proceso 

pradžia 

Ugdymo 

proceso 

pabaiga 

1.  Transporto priemonių 

remontininko modulinė 

profesinio mokymo programa 

(valstybinis kodas P42071604) 

1TPR-2022 I k. 2022-09-01  

2.  Virėjo modulinė profesinio 

mokymo programa (valstybinis 

kodas P42101303) 

1V-2022 I k. 2022-09-01  

3.  Virėjo modulinė profesinio 

mokymo programa (valstybinis 

kodas P21101308) 

1V(sį)-2022 I k. 2022-09-01  

4.  Automobilių mechaniko 

modulinė profesinio mokymo 

programa (valstybinis kodas 

M43071604) 

2AM-2021 II k. 2022-09-01  

5.  Konditerio modulinė profesinio 

mokymo programa (valstybinis 

kodas P42101301) 

2K-2021 II k. 2022-09-01  
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6.  Virėjo modulinė profesinio 

mokymo programa (valstybinis 

kodas P42101303) 

2V-2021 II k. 2022-09-01  

7.  Virėjo modulinė profesinio 

mokymo programa (valstybinis 

kodas P21101308) 

2V(sį)-2021 II k. 2022-09-01  

8.  Apskaitininko modulinė 

profesinio mokymo programa 

(valstybinis kodas P43041101) 

A(P)-2022 I k. 2022-09-01  

9.  Apskaitininko modulinė 

tęstinio profesinio mokymo 

programa (valstybinis kodas 

T43041102) 

A(T)-2022 I k. 2022-09-01  

10.  Pardavėjo-kasininko modulinė 

profesinio mokymo programa 

(P32041601) 

PK(P)-2022 I k. 2022-09-01  

11.  Pardavėjo-kasininko modulinė 

tęstinio profesinio mokymo 

programa (T32041601) 

PK(T)-2022 I k. 2022-09-01  

12.  Motorinių transporto 

priemonių kroviniams vežti 

vairuotojo modulinė profesinio 

mokymo programa (valstybinis 

kodas M32104101) 

MKV(M)-2022 I k. 2022-09-01  

13.  Motorinių transporto 

priemonių kroviniams vežti 

vairuotojo modulinė tęstinio 

profesinio mokymo programa 

(valstybinis kodas T32104101) 

MKV(T)-2022 I k. 2022-09-01  

14.  Socialinio darbuotojo padėjėjo 

modulinė profesinio mokymo 

programa (valstybinis kodas 

P43092301) 

SDP(P)-2022 I k. 2022-09-01  

15.  Socialinio darbuotojo padėjėjo 

modulinė tęstinio profesinio 

mokymo programa (valstybinis 

kodas T43092301) 

SDP(T)-2022 I k. 2022-09-01  

16.  Slaugytojo padėjėjo modulinė 

profesinio mokymo programa 

(valstybinis kodas P43091301) 

SP(P)-2022 I k. 2022-09-01  

17.  Slaugytojo padėjėjo modulinė 

tęstinio profesinio mokymo 

programa (valstybinis kodas 

T43091302) 

SP(T)-2022 I k. 2022-09-01  

18.  Virėjo modulinė profesinio 

mokymo programa (valstybinis 

kodas P32101304) 

V(P)-2022 I k. 2022-09-01  

19.  Virėjo modulinė profesinio 

mokymo programa (valstybinis 

kodas T32101302) 

V(T)-2022 I k. 2022-09-01  
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20.  Socialinio darbuotojo padėjėjo 

modulinė profesinio mokymo 

programa (valstybinis kodas 

P43092301) 

SDP(P)-2021 II k. 2022-09-01  

21.  Socialinio darbuotojo padėjėjo 

modulinė tęstinio profesinio 

mokymo programa (valstybinis 

kodas T43092301) 

SDP(T)-2021 II k. 2022-09-01  

22.  Virėjo modulinė profesinio 

mokymo programa (valstybinis 

kodas P42101303) 

3V-2020 III k. 2022-09-01  

23.  Automobilių mechaniko 

modulinė profesinio mokymo 

programa (valstybinis kodas 

M43071604) 

3AM-2020 III k. 2022-09-01  

24.  Apskaitininko modulinė 

profesinio mokymo programa 

(valstybinis kodas P42041101) 

3A(v)-2020 III k. 2022-09-01  

25.  Padavėjo ir barmeno modulinė 

profesinio mokymo programa 

(valstybinis kodas P32101308) 

3PB-2020 III k. 2022-09-01  

Rudens, žiemos, pavasario (Velykų) atostogos neskiriamos III kurso, pirminio profesinio ( be 

vidurinio), tęstinio profesinio mokymo programų mokiniams. Profesinio mokymo tiekėjas nustato 

konkrečią mokymo proceso pradžią ir atostogas (jei jos planuojamos), kai profesinį mokymą vykdo 

besimokančiųjų lėšomis arba įmonės, įstaigos, organizacijos, ūkininko ūkio lėšomis, taip pat kai 

vykdo profesinį mokymą asmenims, kuriems taikomas Užimtumo bei  Neįgaliųjų socialinės 

integracijos įstatymai.  

4. Švenčių dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių užtikrinant, kad būtų pasiektos 

profesinio ir bendrojo ugdymo  programose apibrėžtos kompetencijos ir mokymosi pasiekimai. 

5. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę; pamokos prasideda 8.00 val. Atsižvelgus į 

ugdymo/si specifiką, technologines priežastis bei užtikrinant modulinių profesinio mokymo 

programų įgyvendinimą mokiniai gali būti ugdomi antroje pamainoje.  

Pamokų laikas:  

Pamoka Pamokos trukmė Pietų pertrauka 

1. 8.00 - 8.45  

 

 

 

11.30 – 12.00  

 

Atskira pietų pertrauka skiriama 

2. 8.55 - 9.40 

3. 9.50 - 10.35 

4. 10.45 - 11.30 

5. 12.00 - 12.45 

6. 12.55 - 13.40 

7. 13.50 - 14.35 

8. 14.45 - 15.30 

9. 15.40 - 16.25 

10. 16.30 - 17.15 

11. 17.20 - 18.05 
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12. 18.10 - 18.55 dirbantiems po pietų (po 5 darbo 

valandų nuo darbo pradžios). 
13. 19.00 - 19.45 

14. 19.50 - 20.35 

6. Mokykla, įgyvendindama mokyklos ugdymo turinį, vadovaujasi  Lietuvos higienos 

normomis: Mokymosi patalpose temperatūra turi atitikti Lietuvos higienos normoje HN 21:2017 

„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, 

patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu 

Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ bei Lietuvos higienos normoje HN 102:2011 

„Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos 

reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandžio 7 

d. Nr. įsakymu V-326 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo 

profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ ugdymo 

procesas gali būti koreguojamas ir organizuojamas kitose erdvėse.  

 

III SKYRIUS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS BEI MOKINIŲ, TURINČIŲ 

SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL 

IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

7. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių (pagal Švietimo pagalbos tarnybos 

specialistų išvadas), gali būti ugdomi pagal pritaikytas arba individualizuotas pagrindinio ugdymo 

programas visiškos integracijos būdu. 

8. Mokiniui, kuriam rekomenduota mokytis pagal pritaikytą bendrojo ugdymo programą, 

individualus ugdymo planas sudaromas vadovaujantis 11–12 prieduose nurodomu pamokų 

skaičiumi.  

9. Mokytojas dalyko programas pritaiko atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus ir galias, 

specialiojo pedagogo ir (ar) Vaiko gerovės komisijos narių rekomendacijas ir gebėjimus vertina 

vadovaudamasis šio plano nuostata „dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese 

formų ir laikotarpių; mokinių pasiekimų mokantis menų dalykų, fizinio ugdymo, technologijų, 

pilietiškumo pagrindų, ekonomikos, pasirenkamųjų dalykų, modulių, socialinės-pilietinės veiklos 

vertinimo“. Programa pritaikoma pagal priimtą formą (19.1 priedas). 

10. Mokinio, kuriam rekomenduota mokytis pagal individualizuotą programą, pažanga 

vertinama pagal mokytojo programose numatytus pasiekimus bei šio plano nuostata „dėl mokinių 

pažangos ir pasiekimų vertinimo ugdymo procese formų ir laikotarpių; mokinių pasiekimų 

mokantis menų dalykų, fizinio ugdymo, technologijų, pilietiškumo pagrindų, ekonomikos, 
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pasirenkamųjų dalykų, modulių, socialinės-pilietinės veiklos vertinimo“. Programa 

individualizuojama pagal priimtą formą (19 priedas). Metų pabaigoje pildomas Pasiekimų 

įvertinimo aprašas (20 priedas).  

11. Dienyne prie mokinio pavardės, kuris mokosi pagal individualizuotą dalyko programą, 

pusmečių ir metinių įvertinimų parašoma „ind“. 

12. Specialioji pedagoginė pagalba mokiniams gali būti teikiama  ne pamokų metu, iš anksto 

su mokiniu bei Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba ar kitų miestų / rajonų atitinkamos srities 

specialistų tarnybomis suderintu laiku. 

13. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus mokytojas arba klasės / grupės vadovas (raštu) 

informuoja Vaiko gerovės komisiją, kuriai vadovauja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

14. Mokykloje veikia Vaiko gerovės komisija, kuri specialiųjų ugdymosi mokinių ugdymąsi 

aptaria 2 kartus per metus. 

Individualizuotų programų rengimo laikotarpiai: 

1. 2022-09-01 / 2023-01-27. 

2. 2023-01-28 / 2023-06-22. 

15. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus mokytojas arba klasės / grupės vadovas (raštu) 

informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) telefonu, įrašu elektroniniame dienyne, registruotu 

laišku ir kt.  ir kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo: 

15. 1. Vaiko gerovės komisija rūpinasi, kad mokymosi pagalba mokiniui būtų suteikiama 

pagal poreikius ir atsižvelgiant į jo mokymosi galias ir kiekvienam mokiniui sudaro individualų 

pagalbos planą.  

15. 2. Mokymosi pagalba integruojama į mokymo ir mokymosi procesą. Mokymosi 

pagalbą mokiniui pirmiausia suteikia jį mokantis mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo(si) 

užduotis, metodikas ir kt., organizuodamas pačių mokinių pagalbą kitiems mokiniams. 

15. 3. Mokymosi pagalba gali būti teikiama skiriant trumpalaikes (trumpesnių už pamokos 

trukmę) ar ilgalaikes (trukmė lygi pamokos trukmei) konsultacijas, kurių trukmę nustato mokykla 

pagal mokymosi pagalbos poreikį ir gali būti įskaitomos į mokymosi krūvį. Mokymosi pagalba gali 

būti skiriama individualiai arba sudarant mokinių, kuriems reikia panašaus pobūdžio pagalbos, 

grupes. Šios grupės gali būti sudarytos ir iš gretimų klasių. Mokymosi pagalbai teikti galima 

naudoti pamokas, skiriamas mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pasiekimams gerinti. 

Konsultacijos skiriamos mokyklos nuožiūra.  

15. 4. Mokymosi pagalbos teikimo dažnumas ir intensyvumas priklauso nuo jos poreikio 

mokiniui: pastebėjus, kad jam nesiseka pasiekti bendrosiose programose numatytų konkretaus 

dalyko pasiekimų, po nepatenkinamo kontrolinio darbo įvertinimo, po ligos ir pan. 
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15.5. Mokiniui, siekiančiam įgyti modulinėje profesinio mokymo programoje suteikiamą 

kvalifikaciją ne nuo mokslo metų pradžios, modulių įsiskolinimams likviduoti skiriamos 

konsultacijos.  

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMAS 

 

Mokiniui mokymosi krūvis sudaromas proporcingai: vadovaujantis Lietuvos higienos norma 

HN 21:2017„Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos 

reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 

d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. Mokykla, vykdanti bendrojo 

ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ bei Lietuvos higienos 

norma HN 102:2011 „Įstaiga, vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji 

sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 

2011 m. balandžio 7 d. Nr. įsakymu V-326 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 102:2011 „Įstaiga, 

vykdanti formaliojo profesinio mokymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 

patvirtinimo“, mokykloje ugdymo procesui organizuoti sudaromas tvarkaraštis.  

16. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, mokykloje mokinių mokymosi krūvio stebėseną / 

mokymosi pagalbos teikimą mokiniui atlieka direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kuris: 

16.1. organizuoja ir vykdo mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų 

trumpalaikių ir ilgalaikių konsultacijų, namų darbų (atitinkantys mokinio galias; naudingi 

grįžtamajai informacijai gauti, tolimesniam mokymui; neužduodami atostogoms; neskiriami dėl 

įvairių priežasčių neįvykusių pamokų turiniui įgyvendinti) stebėseną ir kontrolę. Mokiniui, 

besimokančiam pagal pagrindinio ugdymo programą ir negalinčiam atlikti namų darbų dėl 

nepalankių socialinių, ekonominių, kultūrinių sąlygų namuose, būtina sudaryti galimybę  juos atlikti 

mokykloje.  

16.2. užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis 

darbas. Apie kontrolinį darbą mokinius būtina informuoti ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai 

darbai negali būti rašomi po ligos, atostogų, nerekomenduojama po šventinių dienų. Kontrolinių 

užduočių atlikimo laiką nurodydami elektroniniame dienyne derina klasėje dirbantys mokytojai. 

16.3. organizuoja pagalbos teikimą mokiniams: dėl ligos ar kitų priežasčių praleidusiems 

dalį pamokų; gavusiems nepatenkinamą atsiskaitomųjų ar kitų užduočių įvertinimą; gavusiems kelis 

iš eilės nepatenkinamus kurio nors dalyko įvertinimus; nepasiekusiems Pagrindinio ugdymo 

bendrosiose programose numatyto žemiausio lygio ir nedarantiems pažangos. 
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17. Mokinys, jeigu pageidauja ir pateikia mokyklos vadovui prašymą iki einamųjų mokslo 

metų rugsėjo mėnesio 12 dienos, mokyklos vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas nuo dalies ar 

visų pamokų lankymo, jeigu: 

17.1. mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (muzikos, dailės, 

menų, sporto ir kitas) ar yra jas baigę; 

17.2 yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo metais 

prizinės vietos laimėtojas; 

17.3. yra gydytojo rekomendacija atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų pusmečiui arba 

metams (pusmečio ar metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu – „atleista“); 

17.4 yra individualaus ugdymo plano dalykus baigęs ir įvertinimus gavęs kitoje / šioje 

ugdymo įstaigoje (pateikiama ugdymosi pažyma arba pažymėjimas (kodas 2055)).  

18. Mokinys, atleistas nuo atitinkamų menų ar sporto srities dalykų pamokų, tuo metu gali 

užsiimti kita veikla arba mokytis individualiai. Mokykla užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių 

saugumą ir užimtumą. Kai šios pamokos tvarkaraštyje yra pirmos ar paskutinės, mokiniai mokyklos 

sprendimu gali į mokyklą atvykti vėliau arba išvykti anksčiau. Apie tai mokykla (grupių vadovai 

elektroniniame dienyne) informuoja tėvus. 

19. Sprendimas dėl atleidimo nuo konkretaus dalyko pamokų priimamas, jei dalyko 

mokytojas pripažįsta, kad neformaliojo švietimo programos turinys dera su Bendrųjų ugdymo planų 

turiniu. Atleidžiamas dalykas įskaitomas į mokinio individualų planą; nerekomenduoja teikti 

prašymo dėl atleidimo nuo to dalyko, kurio brandos egzaminą planuojama laikyti.  

20. Rekomenduojama penktadienį organizuoti mažiau pamokų nei kitomis savaitės dienomis.  

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS 

 

21. Mokinių pasiekimai ir pažanga vertinama vadovaujantis Viešosios įstaigos Raseinių 

technologijos ir verslo mokyklos Pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, patvirtinta 2018-08-31 

Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V-42 

(aktuali redakcija) bei bendrojo ugdymo / profesinio mokymo dalykų vertinimo tvarkomis, 

patvirtintomis metodinių grupių susirinkimų nutarimais.  

VI SKYRIUS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS PLANO SUDARYMAS 
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22. Mokinio individualus ugdymo planas sudaromas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant 

mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir mokyklos vadovams, 

švietimo pagalbos specialistams. Rengiant ugdymo planą mokinį konsultuoja klasės / grupės 

vadovas. Individualus ugdymo planas sudaromas rašytine forma vieneriems / dvejiems metams. 

Individualų ugdymo planą, suderintą su mokyklos galimybėmis, sau rengiasi kiekvienas mokinys, 

besimokantis pagal pagrindinio (17–18 priedai) / pagrindinio ugdymo individualizuotą (17.1, 18.1 

priedai), socialinių įgūdžių (15 priedas), vidurinio ugdymo kartu su profesiniu mokymu programas 

(13–14 priedai), taip pat mokinys, besimokantis savarankiškai (16 priedas). Mokinio individualiame 

ugdymo plane nurodomi dalykai ar dalykų grupės, jų kursas / lygis, pamokų skaičius, 

pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai ir kt. 

23. Mokiniui, kuris mokosi pagal individualizuotą programą dėl nežymaus intelekto 

sutrikimo, ugdymo planas rengiamas vadovaujantis šio Ugdymo plano 11–12 priedais. 

Atsižvelgiant į mokymosi formą ir mokymo organizavimo būdą ugdymo planas gali būti 

koreguojamas 35 %. 

24. Pasirašius bendradarbiavimo sutartį tarp VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos ir 

mokinio ugdymo įstaigos Individualus ugdymo planas sudaromas ir mokiniui, kuris mokosi pagal 

antrąją pagrindinio ugdymo dalį / vidurinio ugdymo programą ir kartu pagal pirminio profesinio 

mokymo programos modulį (-ius). 

 

VII SKYRIUS 

MOKYKLOS IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS 

 

25. Mokyklos ir mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) bendradarbiavimo formos, numatant 

mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) galimybes kartu su mokytojais ir mokiniais dalyvauti planuojant, 

įgyvendinant ugdymo procesą ir priimant sprendimus: 

25.1. Mokyklos internetinis puslapis: 

25.1.1  Skelbiami mokyklos dokumentai. 

25.1.2. Pateikiama informacija (apie renginius, vykdomus projektus, mokinių pasiekimus 

olimpiadose, konkursuose, varžybose, neformaliojo švietimo užsiėmimus, kitas aktualijas). 

25.2. Elektroninis dienynas: 

25.2.1. Informacinio pobūdžio laiškai, pastabos. Tėvai (globėjai, rūpintojai) informuojami 

apie vaiko mokymosi ar elgesio sunkumus, organizuojamus tėvų (globėjų, rūpintojų)  susirinkimus, 

renginius, individualius pokalbius. 
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25.2.2. Visuotiniai susirinkimai. Organizuojami 1–2 kartus per mokslo metus. Mokyklos 

administracija, pagalbos mokiniui specialistas, dalykų mokytojai ir kt. kartu su tėvais (globėjais, 

rūpintojais) aptaria aktualius klausimus. 

25.2.3. Klasės / grupės tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkimai. Per susirinkimus aptariami 

klasės / grupės renginiai, mokinių  mokymosi pasiekimai, mokinio elgesio taisyklių laikymasis, 

savivaldos veikla ir pan. Reikalui esant, į susirinkimus gali būti kviečiami mokyklos administracijos 

atstovai, pagalbos mokiniui specialistas, dalykų mokytojai ir kt. 

25.2.4. Klasės / grupės vadovo ir tėvų (globėjų, rūpintojų) bendravimas  internetiniu ryšiu: 

sinchroniniu būdu,  per elektroninį dienyną ir telefonu. 

25.2.5. Individualūs pokalbiai (organizuojami tėvų (globėjų, rūpintojų) klasės/grupės 

vadovo, mokyklos specialisto  ar mokyklos administracijos iniciatyva). 

25.2.6. Tėvų (globėjų, rūpintojų) švietimas. 1–2 kartus per mokslo metus (visuotinių tėvų 

susirinkimų ar vienos klasės / grupės susirinkimo metu) organizuojami susitikimai-konsultacijos su 

mokyklos ar pakviestais specialistais diskutuojama ir dalijamasi patirtimi vaikų auklėjimo 

klausimais. 

25.3. Vaiko gerovės komisijos veikla: individualūs pokalbiai, posėdžiai, šeimų lankymas 

(esant būtinybei). 

 

VIII SKYRIUS 

ASMENŲ, BAIGUSIŲ UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS 

PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALĮ AR PRADINIO, 

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ,  UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

26. Asmenų, baigusių užsienio valstybės ar tarptautinės organizacijos pagrindinio, vidurinio 

ugdymo programos dalį ar pradinio, pagrindinio ugdymo programą, ugdymas vykdomas 

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

programų bendrųjų ugdymo planų nuostatomis sudarant galimybes asmenų mokymosi tęstinumui. 

27. Mokyklos Vaiko gerovės komisija, socialinis pedagogas, klasės / grupės vadovas, 

išsiaiškina atvykusiojo asmens lūkesčius ir norus mokytis kartu su bendraamžiais, švietimo 

pagalbos poreikį ar poreikį tam tikrą dalį laiko intensyviai mokytis lietuvių kalbos, glaudžiai 

bendradarbiauja su mokinio tėvais,  numato preliminarią mokinio adaptacinio laikotarpio trukmę, 

stebi individualią jo pažangą, teikia informaciją apie mokinio mokymąsi, daromą pažangą ir gauna 

grįžtamąją informaciją, pasitelkia kitus klasės / grupės mokinius, ar mokinius savanorius, kurie 

padėtų atvykusiam mokiniui sklandžiai įsitraukti į mokyklos bendruomenės gyvenimą. Adaptacijos 

laikotarpiu taikomas tik formuojamasis vertinimas. 
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IX SKYRIUS  

MOKINIŲ MOKYMO NAMIE IR UGDYMOSI ŠEIMOJE ORGANIZAVIMAS 

 

28. Mokinių mokymas namuose ir savarankiškas mokymas  organizuojamas vadovaujantis 

Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje ir namuose organizavimo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. 

įsakymu Nr. V-1405 (Žin., 2012, Nr. 114-5788) (aktuali redakcija), Mokymosi pagal formaliojo 

švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu bei 2021–2022 ir 2022–2023 

mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais.  

29. Mokiniui, namie mokomam savarankišku ir (ar) nuotoliniu mokymo proceso 

organizavimo būdu pavienio ar grupinio mokymo forma:  

Gimnazijos skyriaus I–II klasėse skiriama 555 pamokos per mokslo metus (15 pamokų per savaitę); 

Gimnazijos skyriaus I–II klasėse (besimokantiems pagal individualizuotą pagrindinio ugdymo 

programą) skiriama ne mažiau kaip 296 pamokos per mokslo metus (8 pamokos per savaitę); 

Gimnazijos skyriaus I–II klasėse (besimokantiems pagal pritaikytą pagrindinio ugdymo programą) 

skiriamas pamokų skaičius, numatytas šio plano 11–12 prieduose.  

Gimnazijos skyriaus III klasėje (I kurse) - 504 (14 pamokų per savaitę); 

Gimnazijos skyriaus IV klasėje (II kurse) – 476 pamokos per mokslo metus (14 pamokų per 

savaitę).  

Suderinus su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) mokyklos vadovo įsakymu mokinys, 

kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, gali nesimokyti dailės, muzikos, technologijų ir 

fizinio ugdymo, pagal vidurinio ugdymo programą – technologijų, fizinio ugdymo. Dienyne ir 

mokinio individualiame plane prie dalykų, kurių mokinys nesimoko, įrašoma „atleista“.  

30. Mokytojai mokiniui rengia ilgalaikius savarankiško mokymo / mokymo namuose  planus 

(žr. 3 priedas). 

 

X SKYRIUS  

  PAGRINDINIO UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

31. Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo programą ir formuodama mokyklos ugdymo 

turinį,  užtikrina Pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms įgyvendinti minimalų skiriamų 

pamokų skaičių per savaitę, nustatytą šio Ugdymo plano 11–12 prieduose. Mokiniui, kuris mokosi 

pagal individualizuotą programą dėl nežymaus intelekto sutrikimo, ugdymo planas rengiamas 

vadovaujantis šio Ugdymo plano 11–12 priedais. Atsižvelgiant į mokymosi formą ir mokymo 

organizavimo būdą ugdymo planas gali būti koreguojamas 35 %. 
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32. Siekiant padėti naujai į mokyklą atvykusiems mokiniams sėkmingai adaptuotis, į šią 

veiklą įtraukiamas klasei vadovaujantis mokytojas, mokiniai savanoriai, socialinis pedagogas.   

33. Ugdymo turinys: 

33.1. Dorinis ugdymas. Dorinį ugdymą (vyresni kaip 14 metų mokiniai) dvejiems mokslo 

metams pasirenka patys mokiniai: (vieną dorinio ugdymo dalyką) – tikybą (tradicinės religinės 

bendrijos ar bendruomenės) arba etiką (Pastaba. Iki 14 metų – dorinio ugdymo dalyką parenka 

tėvai).  

33.2. Lietuvių kalba ir literatūra. Mokykla, formuodama ugdymo turinį mokiniams siūlo 

rinktis pasirenkamuosius dalykus / modulius lietuvių kalbos ir literatūros įgūdžiams formuoti ir 

skaitymo gebėjimams gerinti, kalbos vartojimo praktikai.  

33.3. Užsienio kalbos. Pagrindinio ugdymo antroje dalyje tęsiamas pirmojoje dalyje 

pasirinktas užsienio kalbų mokymas iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos. Keisti užsienio 

kalbą, nebaigus pagrindinio ugdymo programos, galima tik tokiu atveju, jeigu mokinio norimos 

mokytis užsienio kalbos pasiekimų lygis ne žemesnis, nei numatyta tos kalbos Bendrojoje 

programoje, arba jei mokinys yra atvykęs iš kitos Lietuvos ar užsienio mokyklos ir šiuo metu 

lankoma mokykla dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui galimybės tęsti mokytis 

pradėtą kalbą. Gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos 

pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi klasė, ir įveikti programų skirtumus:  

          33.3.1. Vienerius mokslo metus jam skiriama ne mažiau nei 1 papildoma užsienio kalbos 

pamoka per savaitę. 

        33.3.2. Susidarius mokinių laikinajai grupei, kurios dydį numato mokykla skiriamos 2 

papildomos pamokos.  

         33.3.3. Jei mokinys yra baigęs tarptautinės bendrojo ugdymo programos dalį ar visą 

programą ir mokykla nustato, kad jo užsienio kalbos pasiekimai yra aukštesni, nei numatyta 

Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu 

mokykla įskaito mokinio pasiekimus ir konvertuoja mokinio pasiekimų vertinimą į 10 balų 

vertinimo sistemą. Mokiniui sudaromos galimybės tuo metu lankyti lietuvių kalbos ar kitas 

pamokas. 

   33.3.4. Jeigu mokinys yra atvykęs iš kitos mokyklos ir tėvams (globėjams, rūpintojams) 

pritarus pageidauja tęsti mokytis pradėtą kalbą, bet mokykla neturi tos kalbos mokytojo, sudaromos 

sąlygos tos kalbos mokytis kitoje mokykloje./ neformaliojo švietimo įstaigoje.  

          33.4. Matematika. Mokinių matematikos mokymosi motyvacijai skatinti rekomenduojama 

naudotis Nacionalinio egzaminų centro parengtomis matematinio raštingumo užduotimis,  

nacionalinių olimpiadų, konkurso „Kengūra“ užduotimis (ir sprendimų rekomendacijomis), 

informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, skaitmeninėmis mokomosiomis priemonėmis.  
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33.5. Informacinės technologijos. Gimnazijos skyriaus I–II klasių informacinių technologijų 

kursą sudaro privalomoji dalis (IG klasė) ir vienas iš mokinio pasirenkamųjų - Kompiuterinės 

leidybos pradmenų arba Tinklalapių kūrimo pradmenų – modulių (IIG klasė).  

33.6. Gamtamokslinis ugdymas. Atliekant gamtamokslinius tyrimus, klasėms skiriama ne 

mažiau kaip 30 procentų dalykui skirtų pamokų per mokslo metus, naudojamasi turimomis 

mokyklinėmis priemonėmis, taip pat lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir / ar 

pasigaminamomis priemonėmis, kilnojamosiomis ir virtualiosiomis laboratorijomis, edukacinėmis 

erdvėmis ir mokymosi ištekliais už mokyklos ribų (Dubysos regioninis parkas ir kt.).  

33.7. Meninis ugdymas. Meninio ugdymo srities dalykus sudaro privalomieji dailės, muzikos 

dalykai.  

33.8. Technologijos keičiamos į pirminio profesinio mokymo programos modulį / neformalią 

profesinio mokymo programą, kurią renkasi mokinys. 2022–2023 m. m. mokiniams siūlomos šios 

neformalios profesinio mokymo programos: Blynų gaminimo technologija (dvejiems metams 110 

val.: 70/40), Transporto priemonių važiuoklės techninis aptarnavimas ir priežiūra (dvejiems metams 

110 val.: 70/40).  

33.9. Socialinis ugdymas. Laisvės kovų istorijai skiriama ne mažiau kaip 18 pamokų 

integruojant į istorijos / pilietiškumo pagrindų pamokas. Siekiant gerinti gimtojo krašto (pavyzdžiui, 

rajono savivaldybės, gyvenvietės ir kt.) ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į esamas 

galimybes, dalis istorijos ir geografijos pamokų organizuojamos  netradicinėse aplinkose 

(muziejuose, lankytinose istorinėse vietose, vietos savivaldos institucijose, saugomų teritorijų 

lankytojų centruose), naudojamasi  virtualiosiomis mokymosi aplinkomis.  

33.10. Fizinis ugdymas. Fiziniam ugdymui skiriamos 2 valandos per savaitę, sudaromos  

sąlygos visiems mokiniams papildomai rinktis jų pomėgius atitinkančias aktyvaus judėjimo 

pratybas (pvz.: šokio, teniso ir pan.) per neformaliojo švietimo veiklą mokykloje ar kitoje 

neformaliojo vaikų švietimo įstaigoje. Mokykla tvarko mokinių, lankančių šias pratybas, apskaitą.  

Organizuojant fizinio ugdymo pamokas patalpose, turi būti atsižvelgiama į Higienos normų 

reikalavimus. 

     33.10.1. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaromos  fizinio 

aktyvumo rinkimosi galimybės: 

        33.10.1.1. Pagal ligų pobūdį iš įvairių klasių sudaromos 7–12 mokinių grupės, 

kurioms skiriamos 2 pamokos per savaitę. 

        33.10.1.2. Mokiniai gali dalyvauti pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir 

krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgus į savijautą. 

       33.10.1.3. Tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu mokiniai gali lankyti sveikatos 

grupes ne mokykloje. 
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33.10.2. Parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir 

pratimai skiriami atsižvelgus į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, 

galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiesiems atlikti įprastų užduočių 

mokytojas taiko alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir 

gydytojo rekomendacijas. 

 33.10.3. Mokykla mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir 

laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą (pvz.: stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių 

klasėje, bibliotekoje, konsultacijas, socialinę veiklą ir pan.). Mokiniams, atleistiems nuo fizinio 

ugdymo pamokų, kurie mokosi sporto formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas, taip pat gali būti pasiūlytos panašios veiklos. 

33.11. Žmogaus sauga integruojama į pirminio profesinio mokymo programos mokinio 

pasirinktą modulį.   

XII SKYRIUS  

VIDURINIS UGDYMAS KARTU SU PROFESINIU MOKYMU ĮGYVENDINIMAS 

 

34. Mokykla, vykdydama vidurinio ugdymo programą, iš anksto informuoja mokinius ir jų 

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

padeda mokiniams susidaryti individualius ugdymosi planus dvejiems metams: 

34.1.  Pirmaisiais programos vykdymo metais veikla planuojama 36 savaitėms, antraisiais -  

34 savaitėms (2021–2023 ir 2022–2024 m. m.). 

34.2. Mokiniai renkasi dalykų programų kursus, mokyklos siūlomus pasirenkamuosius 

dalykus, dalykų modulius.  

35. Dalyko programos, programos kurso, mokėjimo lygio keitimo ar naujo dalyko 

pasirinkimo tvarka:  

Ką galima 

keisti? 

Kada galima 

keisti? 

Keitimo tvarka Dokumentų 

įforminimas 

Kam ši tvarka 

taikoma? 
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Kursą, 

dalyką, 

mokėjimo 

lygį 

 

1. Likus savaitei 

iki pusmečio/metų 

pabaigos. 

2. II kurso pirmąją 

mokymosi savaitę 

(renkantis naują 

dalyką).  

 

 

1. Mokinys 

pateikia  mokyklos 

direktoriui 

prašymą.  

2. Gimnazijos 

skyriaus vedėjas ir  

dalyko mokytojas, 

mokinys, jo tėvai 

(globėjai, 

rūpintojai) ir 

klasės/grupės 

vadovas aptaria 

atsiskaitymo 

tvarką. 

  

1. Atsiskaitymą 

organizuoja 

direktoriaus 

įsakymu sudaryta 

komisija. 

2. Dalyko 

mokytojas užpildo 

atsiskaitymo formą 

ir  įvertinimą įrašo 

į dienyną. 

3. Komisija 

užpildo parengtos 

formos 

atsiskaitymo lapą, 

kuris įsegamas į 

mokinio asmens 

bylą. 

4. Gimnazijos 

skyriaus vedėjas 

parengia įsakymą. 

1. Norintiems 

keisti kursą, 

dalyką, mokėjimo 

lygį. 

2. Atvykusiems iš 

kitos mokyklos ar 

norintiems keisti 

pasirinkimą 

mokiniams. 

3. Mokiniams, 

norintiems tęsti 

nutrauktą 

mokymąsi. 

36. Vidurinio ugdymo programa baigiama per dvejus metus (žr. 7–10 priedai). 

37. Ugdymo sritys: 

37.1. Dorinis ugdymas. Mokinys renkasi vieną dalyką: etiką / tikybą (tradicinės religinės 

bendruomenės ar bendrijos). Siekiant užtikrinti dalyko mokymosi programos tęstinumą ir 

nuoseklumą, rekomenduojama rinktis etiką ar tikybą dvejiems mokslo metams.  

 Mokiniai, pasirinkę etiką, gali mokytis filosofinės etikos arba rinktis taikomosios krypties 

profesinės etikos, šeimos etikos arba etikos ir kino modulius.  

Pasirinkę katalikų tikybą, mokiniai gali mokytis pagal dalyko modulius: katalikybė ir pasaulio 

religijos, pašaukimai gyvenimui, Šventasis Raštas - gyvenimo kelionė arba religijos filosofija. 

37.2. Lietuvių kalba ir literatūra. Išplėstinį kursą gimnazijos skyriaus I–II kursuose 

rekomenduojama rinktis mokiniams, kurių lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo įvertinimas yra ne žemesnis kaip 6 balai. 

 37.3. Užsienio kalbos. Vidurinio ugdymo programos mokinys renkasi tik vieną užsienio 

kalbą (nesvarbu, ar mokinys pagal pagrindinio ugdymo programą mokėsi tos kalbos kaip pirmosios, 

ar kaip antrosios užsienio kalbos) B1 lygiu. Jeigu dėl mažo mokinių skaičiaus arba dėl skirtingo 

mokinių užsienio kalbos mokėjimo lygio negalima sudaryti laikinosios grupės, mokykla privalo 

užtikrinti tos užsienio kalbos mokymosi tęstinumą, ugdymą organizuodama savarankišku ar 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi forma) arba pasitelkdama 

kitos mokyklos paslaugas. Kai užsienio kalbos mokymas organizuojamas savarankišku ar 

nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, individualioms konsultacijoms gali būti skiriama 

ne daugiau kaip 15 procentų užsienio kalbai mokyti skiriamų valandų skaičiaus. 

Užsienio kalbų modulių programos papildo B1 kurso programą. 
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37.4. Matematika. Organizuojant matematikos mokymą, rekomenduojama naudotis 

informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, skaitmeninėmis mokomosiomis programomis. 

Išplėstinį kursą rekomenduojama rinktis mokiniams, kurių pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimo vertinimas ne žemesnis kaip 6 balai. 

37.5. Fizinis ugdymas. Mokinys renkasi fizinį ugdymą arba pageidaujamą sporto šaką 

(krepšinį, tinklinį). Modulinėse profesinio mokymo programose I–II kursuose naudojamos ir 

įskaitomos vidurinio ugdymo programoje fiziniam aktyvumui nustatytos valandos,  III kurse 

fiziniam ugdymui skiriama 44 val. (2 kreditai) 90 ir 110 kreditų apimties modulinėse profesinio 

mokymo programose.  

37.6. Žmogaus sauga. Vidurinio ugdymo dienyne dalykui „Žmogaus sauga“ skiriamoje 

vietoje įrašoma, kad žmogaus saugos bendroji programa (18 val.) integruota į modulinės profesinės 

mokymo programos „Saugaus elgesio ekstremaliose situacijose" modulį.  

37.7. Vidurinio ugdymo programos technologijų dalykų valandos skiriamos pasirinktos 

profesijos mokymo moduliams, o meninio ugdymo srities dalyką gali rinktis kaip pasirenkamąjį.  

38. Į vidurinio ugdymo programos baigimo dokumentus  (2024 m.) įrašomi šie profesinio 

mokymo moduliai:  

2V-2022 modulis: „Sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų gaminimas, apipavidalinimas ir 

kokybės vertinimas“. 

2TPR1-2022, 2TPR2-2022: modulis „ Transporto priemonių transmisijos techninė priežiūra ir 

remontas“ 

39. Technologijų mokyklinį brandos  egzaminą (2023 m.)  mokiniai gali laikyti iš šių 

modulių: 

2AM1-2021, 2AM2-2021: modulis „Elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas“. 

2V-2021: modulis „Sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų gaminimas, apipavidalinimas ir 

kokybės vertinimas“. 

2K-2021: modulis „Kreminės konditerijos gamyba“. 

 

 

XII SKYRIUS   

PROFESINIS MOKYMAS 

  

40. 2022–2023 m. m. mokykloje vykdomos licencijuotos, Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro patvirtintos, formalios  profesinio mokymo programos, įgyvendinamos kartu su 

vidurinio ugdymo programomis, bei asmenims, įgijusiems pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą: 
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Pilnas programos pavadinimas 

Sutrumpintas 

grupė 

pavadinimas 

Kursas 
Mokymosi 

trukmė 

Programos 

valstybinis 

kodas 

1.  Transporto priemonių 

remontininko modulinė 

profesinio mokymo programa  

1TPR-2022 I kursas 

 

3 metai P42071604 

2.  Virėjo modulinė profesinio 

mokymo programa  

1V-2022 I kursas 3 metai P42101303 

3.  Virėjo modulinė profesinio 

mokymo programa  

1V(sį)-2022 I kursas 3 metai P21101308 

4.  Automobilių mechaniko 

modulinė profesinio mokymo 

programa 

2AM-2021 II 

kursas 

3 metai M43071604 

5.  Konditerio modulinė profesinio 

mokymo programa 

2K-2021 II 

kursas 

3 metai P42101301 

6.  Virėjo modulinė profesinio 

mokymo programa  

2V-2021 II 

kursas 

3 metai P42101303 

7.  Virėjo modulinė profesinio 

mokymo programa  

2V(sį)-2021 II 

kursas 

3 metai P21101308 

8.  Apskaitininko modulinė 

profesinio mokymo programa  

A(P)-2022 I kursas 1 metai P43041101 

9.  Apskaitininko modulinė tęstinio 

profesinio mokymo programa 

A(T)-2022 I kursas 1 metai T43041102 

10.  Pardavėjo-kasininko modulinė 

profesinio mokymo programa  

PK(P)2022 I kursas 1 metai P32041601 

11.  Pardavėjo-kasininko modulinė 

tęstinio profesinio mokymo 

programa  

PK(T)-2022 I kursas 1 metai T32041601 

12.  Motorinių transporto priemonių 

kroviniams vežti vairuotojo 

modulinė profesinio mokymo 

programa  

MKV(M)-

2022 

I kursas 1 metai M32104101 

13.  Motorinių transporto priemonių 

kroviniams vežti vairuotojo 

modulinė tęstinio profesinio 

mokymo programa  

MKV(T)-2022 I kursas 1 metai T32104101 

14.  Socialinio darbuotojo padėjėjo 

modulinė profesinio mokymo 

programa  

SDP(P)-2022 I kursas 2 metai P43092301 

15.  Socialinio darbuotojo padėjėjo 

modulinė tęstinio profesinio 

mokymo programa  

SDP(T)-2022 I kursas 2 metai T43092301 

16.  Slaugytojo padėjėjo modulinė 

profesinio mokymo programa  

SP(P)-2022 I kursas 1 metai P43091301 

17.  Slaugytojo padėjėjo modulinė 

tęstinio profesinio mokymo 

programa  

SP(T)-2022 I kursas 1 metai T43091302 

18.  Virėjo modulinė profesinio 

mokymo programa  

V(P)-2022 I kursas 1 metai P32101304 

19.  Virėjo modulinė profesinio 

mokymo programa  

V(T)-2022 I kursas 1 metai T32101302 
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20.  Socialinio darbuotojo padėjėjo 

modulinė profesinio mokymo 

programa  

SDP(P)-2021 II 

kursas 

2 metai P43092301 

21.  Socialinio darbuotojo padėjėjo 

modulinė tęstinio profesinio 

mokymo programa  

SDP(T)-2021 II 

kursas 

2 metai T43092301 

22.  Virėjo modulinė profesinio 

mokymo programa  

3V-2020 III 

kursas 

3 metai P42101303 

23.  Automobilių mechaniko 

modulinė profesinio mokymo 

programa  

3AM1-2020 

3AM2-2020 

III 

kursas 

3 metai M43071604 

24.  Apskaitininko modulinė 

profesinio mokymo programa  

3Av-2020 III 

kursas 

3 metai P42041101 

25.  Padavėjo ir barmeno modulinė 

profesinio mokymo programa 

3PB-2020 III 

kursas 

3 metai P32101308 

 

41. Profesinio mokymo dalykams / moduliams ir pasirenkamiesiems moduliams skiriamas 

valandų skaičius pateiktas Profesinio mokymo planuose (žr. 27 priedas).  

41.1. Kiekvienas mokinys, pradėdamas mokytis pagal profesinio mokymo programą, raštu 

supažindinamas su atitinkamos programos įgyvendinimo planu. 

41.2. Įgyvendinant pirminio profesinio mokymo programas, išskyrus programas, vykdomas 

su bendrojo ugdymo programomis, fiziniam ugdymui skiriama po 3 valandas per savaitę pirmaisiais 

mokslo metais.  

41.3. Mokykla gali jungti grupes su kvalifikacija tiesiogiai nesusijusiai profesinio mokymo 

programos daliai mokyti. 

41.4. Tos pačios kvalifikacijos ir to paties Lietuvos kvalifikacijų lygio programų praktinio 

mokymo daliai įgyvendinti gali jungti grupes, kai bent vienoje iš grupių mokinių skaičius yra 

mažesnis, nei nustatyta bazinis mokinių grupės skaičius Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo 

vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą, metodikoje, 

patvirtintoje  LR Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 934.  

42. Modulinėse profesinio mokymo programose privalomųjų ir pasirenkamųjų modulių seka 

nurodyta profesinio mokymo teikėjo patvirtintose modulinėse profesinio mokymo programose.   

 43. Mokinai, besimokantys pagal modulines profesinio mokymo programas ir siekiantys 

pirmos kvalifikacijos, greta privalomų modulių privalo pasirinkti pasirenkamuosius profesinio 

mokymo modulius, susijusius su kvalifikacija. 

44. Modulinėse pirminio profesinio mokymo programose Darbuotojų saugos ir sveikatos 

mokoma iki pagrindinių modulių lygiagrečiai su Įvadiniu moduliu arba po jo. Tęstinio profesinio 

mokymo programose Darbuotojų sauga ir sveikata integruojama į kitus modulius. 

45. Pirminėse modulinėse profesinio mokymo Civilinės saugos mokymui skiriamas atskiras 

modulis. 
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46. Bendrosios kompetencijos ugdomos mokantis privalomuosius, pasirenkamuosius 

modulius bei integruojamas programas skiriant 10% bendro modulinei programai skirto laiko (žr. 

26 priedas). Bendrųjų kompetencijų ugdymas nurodomas konkrečių mokslo metų mokytojo 

parengtame ilgalaikiame plane. 

47. Individualus planas rengiamas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių (15  

priedas), taip pat besimokančiam savarankiškai ar nuotoliniu mokymosi būdu (pavienio mokymosi 

forma) (16 priedas). 

48. Profesinio mokymo teikėjas, atsižvelgdamas į darbo rinkos poreikį ir nekeisdamas 

bendros profesinio mokymo programos apimties, gali savarankiškai keisti iki 15% jos turinio. 

Profesinio mokymo programos privalomieji moduliai ar standartizuota dalis nekeičiami.  

49. Kai mokinys dirba pagal jo siekiamą įgyti kvalifikaciją, mokiniui sudaromas individualus 

mokymosi planas, teorinio mokymo laiką derinant prie mokinio darbo laiko. Praktinis mokymas 

gali būti organizuojamas mokinio darbo vietoje, jei ji atitinka mokymo programos reikalavimus.  

50. Mokiniams, turintiems 18 metų, per savaitę gali būti skiriama 40 astronominių valandų 

(po 60 minučių) praktikos ar mokymo darbo vietoje (realioje) arba 40 akademinių valandų (po 45 

minutes), jei praktika ar mokymas darbo vietoje įgyvendinami sektoriniame praktinio mokymo 

centre ar profesinio mokymo teikėjo praktinio mokymo bazėje.  

51. Praktikos ir praktinio mokymo vietose turi būti: profesinio mokymo programos 

reikalavimus atitinkantys technologiniai įrengimai, sukomplektuoti reikalingi ir tvarkingi darbo 

įrankiai, kitos technologinės priemonės ir asmeninės apsaugos priemonės. Praktika gali būti 

atliekama įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, ūkininko ūkyje, o nesant galimybių - tik sektoriniame 

praktinio mokymo centre. Dirbantis mokinys praktiką gali atlikti savo darbo vietoje, atitinkančioje 

profesinio mokymo programos nustatytus reikalavimus.  

52. Įgyvendinant baigiamąjį modulį „Įvadas į darbo rinką“ mokiniams, turintiems modulių, 

kurių mokėsi, patenkinamus mokymosi pasiekimų įvertinimus, skiriamas praktinis profesinis 

mokymas realioje darbo vietoje, kurioje priežiūrą vykdo paskirtas darbuotojas. Pastarajam  už 

mokinių praktinio mokymo realioje darbo vietoje priežiūrą, analizę, aptarimą ir konsultacinę 

pagalbą nustatoma 15 kontaktinio darbo valandų per savaitę.   

53. Mokomoji praktika atliekama mokykloje ir įmonėse. Mokomajai praktikai mokykloje, 

tvarkaraštyje skiriama ne mažiau 4 ištisinių pamokų, o mokomąją praktiką atliekant įmonėje - iki 6 

val. 

54. Profesinio mokymo programų įgyvendinimas po žiemos etapo priėmimo ir mokslo metais 

priimtiems mokiniams: 

54.1. mokymosi apimtis kreditais išlieka tokia pati, kokia numatyta profesinio mokymo 

programoje (27 priedas).  
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54.2. iki vasaros atostogų įgyvendinama 30 pirminio / tęstinio profesinio mokymo programos 

kreditų, likusieji keliami į kitus mokslo metus. 

54.3. iki mokymo pradžios Mokyklos Ugdymo planas papildomas profesinio mokymo planais 

tų programų, pagal kurias mokysis naujai priimtos mokinių grupės. 

54.4. Mokykla, atsižvelgusi į mokinių skaičių grupėse ir įvertinusi galimybę užtikrinti 

kokybišką mokymą, gali jungti mokinių grupes (neatsižvelgiant į tai, ar jos sudarytos po žiemos 

priėmimo), mokant pagal tą pačią kompetenciją (-as) suteikiantį (-čius) modulį (-ius).  

54.5. organizuodamas mokymą pavieniams asmenims, priimtiems į laisvas vietas ir 

įrašomiems į anksčiau sudarytas mokinių grupes, Mokykla sudaro individualius mokymo planus 

sudaro sąlygas priimtam pavieniam mokiniui mokytis kartu su mokinių grupe ir taip pat sudaro 

galimybes jam lygiagrečiai pasiekti nustatytų mokymosi rezultatų tų modulių, kurių mokosi 

mokinių grupė, iki jį priimant. Mokykla  priimtam mokiniui skiria konsultacijas, padidina 

savarankiškam mokinio darbui skiriamo laiko dalį ir nustato mokinio atsiskaitymo būdus ir 

terminus. Jei yra galimybė Mokykla mokiniui sudaro sąlygas mokytis atitinkamų modulių su 

kitomis mokinių grupėmis.  

 

XIII SKYRIUS 

BENDRADARBIAVIMAS SU ĮSTAIGOMIS, ĮMONĖMIS, ASOCIACIJOMIS 

 

55. Mokykla, siekdama stiprinti socialinę partnerystę, yra pasirašiusi bendradarbiavimo 

sutartis:  

55.1. Su gimnazijomis, vidurinėmis ir pagrindinėmis mokyklomis, profesinio ugdymo 

įstaigomis profesinio informavimo, konsultavimo, bendros veiklos planavimo ir kt. klausimais.  

55.2. Praktinis mokymas mokykloje yra pagrįstas bendradarbiavimu su privačiomis 

įmonėmis, viešosiomis įstaigomis, valstybinėmis institucijomis, kitų šalių profesinio ugdymo 

pakraipos partneriais.  

 

XIV SKYRIUS  

UGDYMO PLANO ANALIZĖ IR VERTINIMAS 

 

56. Dalinis ugdymo plano įgyvendinimas aptariamas po pirmo pusmečio mokytojų tarybos 

posėdyje (dalinį vertinimą pateikia metodinių grupių pirmininkai).  

57. Pasibaigus mokslo metams atliekama ugdymo plano įgyvendinimo analizė. Analizei 

atlikti metodinės grupės organizuoja tyrimą „Mokinių ugdymosi poreikių tenkinimas“  (tyrimas 

vykdomas vasario – gegužės mėnesiais). 
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58. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui koordinuoja metodinių grupių veiklą organizuojant 

tyrimą, susisteminant gautą informaciją bei ją pristatant mokyklos bendruomenei, teikiant 

pasiūlymus ugdymo plano rengimo grupei. 
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1 priedas  

Bendrojo ugdymo  

Ilgalaikio plano rengimo forma 

 
VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla 

 

2022–2023 m. m. ILGALAIKIS  PLANAS  

 

SUDERINTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Jovita  Žeižienė  

                                                                                                                                ............................................................................. 

                                                                                                                                                                      (parašas) 

                                                                                                                                 Gimnazijos skyriaus vedėja 

 

 

 

SUDERINTA:  

Sigutė Kubilinskienė  

................................................................................ 

                                      (parašas) 

Metodinės grupės pirmininkė 

Protokolo Nr.      

2022-09-     

 

 

 

Dalyko pavadinimas:                                   

Grupė / klasė:                                                      

Mokytojas (vardas, pavardė, parašas):       

Valandų skaičius metams:                          

Kursas / lygis:                                                        
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1. Dalyko tikslas: 

2. Temos (nurodant valandų skaičių): 

Eil. 

Nr. 

Temos  pavadinimas Valandų 

skaičius 

Gebėjimai Atsiskaitymas Integracija Pastabos 

 

        
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Iš 

viso: 

      

 

3. Rezervinis laikas:  

4. Pagrindinės mokymo priemonės: 

5. Vertinimo principai: 

5. 1  Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos mokinių  pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, patvirtinta Viešosios įstaigos 

Raseinių technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V-42. 

5.2. Dėstomo dalyko vertinimo tvarka, patvirtinta 2020-12-09 GS metodinės grupės susirinkimo protokolo Nr. 29  nutarimu.  

6. Mokinių įtraukimas į mokymosi aplinkos kūrimą: 

7. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla: 

Pastaba. Gebėjimų dalis pildoma vartojant būsimojo laiko veiksmažodžius, III –ąjį asmenį (pvz., gebės nurodyti arba nurodys). 
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2  priedas  

Modulinės profesinio mokymo programos  

Ilgalaikio plano rengimo forma 
 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla 

 

2022–2023 m. m. ILGALAIKIS  PLANAS 

 

                                                                                                                                 

                   SUDERINTA:                                                                                                                                    

                                                                                                                               

Sigita Sakalauskienė                                                                                                                                

.............................................................................   

                                        (parašas)                                                                                                                                 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

 

SUDERINTA:  

Ilona Minialgienė 

................................................................................ 

                                         (parašas) 

Metodinės grupės pirmininkė  

Protokolo Nr.      

2022-09-     

 
 

 

 

Dalyko pavadinimas:                                   

Grupė:                                                      

Mokytojas (vardas, pavardė, parašas):       

Kreditų / valandų skaičius metams:                          
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Modulis „Apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaita“ 

 

Modulio apimtis: 

Kreditų: 6 

Valandų: 132 val.  

Įgyjama kompetencija: vykdyti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitą. 

 

Temos / 

pamokos 

Nr. 

Modulio turinys 

(temų pavadinimai) 

Valandų skaičius Modulio mokymosi rezultatai (išskaidyta 

kompetencija) 

Integracija / 

Pastabos Teorijai skirtos 

valandos 

Praktiniam mokymui 

skirtos valandos Kognityviniai 

mokymosi rezultatai 

Psichomotoriniai 

mokymosi rezultatai 

 

I.       

1-2       

3-4       

5-6       

7 Konsultacija      

 Iš viso:      

 Galutinis įvertinimas      

 Iš viso:     

 

3. Pagrindinės mokymo priemonės: 

4. Vertinimo principai:  

4. 1  Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos mokinių  pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, patvirtinta Viešosios įstaigos 

Raseinių technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V-42. 

4.2. Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos modulinių profesinio mokymo programų mokymosi pasiekimų vertinimo tvarka, 

patvirtinta Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2019-09-05 įsakymu Nr. V-62 (aktuali redakcija).   
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3 priedas 

Ilgalaikio (savarankiško mokymo(si)  / mokymo namuose)  

plano rengimo forma 
 

 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla 

 

_________________________________________________________ 

(Mokinio vardas, pavardė)     

 

 2022–2023 m. m. 

ILGALAIKIS (SAVARANKIŠKO MOKYMOSI)  PLANAS  

 

 

 

 

 

SUDERINTA:                                                                                                                                                                                                                                                                   

Jovita  Žeižienė / Sigita Sakalauskienė 

                                                                                                                                 ............................................................................. 

                                                                                                                                                                      (parašas) 

                                                                                                                                 Gimnazijos skyriaus vedėja / Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

                                                                                                                                 2022/2023– 

 

 

 

 

 

Dalyko pavadinimas: 

Kursas / lygis:                               

Grupė / klasė:     

Mokytojas (vardas, pavardė, parašas):                                                 

Savarankiško mokymosi trukmė:                         
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1. Dalyko tikslas: 

2. Temos (nurodant valandų skaičių): 

 

Eil. 

Nr. 

Temos  pavadinimas Valandų  

skaičius 

Atsiskaitymas Pastabos 

 
      
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

3. Pagrindinės mokymo priemonės: 

4. Vertinimo principai: 

4. 1  Viešosios įstaigos Raseinių technologijos ir verslo mokyklos mokinių  pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, patvirtinta Viešosios įstaigos 

Raseinių technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V-42. 

4.2. Dėstomo dalyko vertinimo tvarka, patvirtinta 2020-12-09 GS metodinės grupės susirinkimo protokolo Nr. 29  nutarimu. 
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4  priedas   

Ilgalaikio  plano keitimo forma                

 
VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla 

 

2022–2023 m. m. 

 

ILGALAIKIO PLANO PAKEITIMAI    

 

Dalyko pavadinimas ___________________________ 

 

Mokytojas, jo kvalifikacinė kategorija_____________________________ 

 

Klasė / grupė_________________ 

 

Dalykui skirtų valandų skaičius _________________________________ 

 

 

 

KEIČIAMAS TURINYS 

 

Eil. Nr. Skyrius, tema Valandų skaičius Komentarai, kodėl keičiama 

 

Kas keičiama? 

1.    

2.    

3.    
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5 priedas 

Socialinės-pilietinės veiklos kryptys 

 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla 

 

SIŪLOMOS  

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS KRYPTYS 

 

 

KRYPTIS 

 

VEIKLA LAIKAS 

DARBINĖ VEIKLA Kabinetų tvarkymas 2022 m. rugsėjo mėn.-  

2023 m. birželio mėn. 

. 
Mokyklos inventoriaus remontas 

EKOLOGINĖ VEIKLA Mokyklos teritorijos priežiūra 2022 m. spalio mėn.- 

2023 m. lapkričio mėn. 

Dubysos regioninio parko tvarkymas 2023 m. balandžio mėn. 

PROJEKTINĖ VEIKLA Dalyvavimas pilietinio ugdymo, 

prevenciniuose, socialiniuose 

projektuose 

2022 m. rugsėjo mėn.-  

2023 m. birželio mėn. 

Dalyvavimas klasės ir mokyklos 

savivaldos darbe 

SOCIALINĖ PAGALBA Gerumo akcijos 2022 m. rugsėjo mėn. - 

2023 m. birželio mėn. Globos namų ugdytinių lankymas 

Pagalba draugui, turinčiam mokymosi, 

psichologinių ar kitokių problemų 

Savanoriškas darbas nevyriausybinėse 

organizacijose 

II-os gimnazijos klasės mokinių 

savanoriška pagalba naujai į mokyklą 

atvykusiems mokiniams  

2022 m. rugsėjo mėn. 

KITA VEIKLA Pagalba grupės vadovui tvarkant 

dokumentus 

2022 m. rugsėjo mėn. - 

2023 m. birželio mėn. 

Darbas mokyklos bibliotekoje, 

muziejuje 

PILIETINĖ VEIKLA Laisvės kovų dalyvių kapų tvarkymas 2022 m. spalio mėn. 
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6  priedas  

Socialinės-pilietinės veiklos  

atlikimo užpildymo forma 

 

 

 

 

 

Asociacijos, institucijos pavadinimas, adresas 

 

 

 

 

 

 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklai                                 

 

   

 

 

PAŽYMA 

DĖL SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ATLIKIMO 

 

_________________ 

                                                                                    data 

 

 

 

 

___________________________________________atliko socialinę-pilietinę ____ val. veiklą.  

                                            (mokinys) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.v.                                                   ______________________________________________                                                                       

                                                                      atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas              
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7  priedas 

Vidurinio ugdymo programos bendrojo ugdymo  dalykų ugdymo planas  

(bendrasis kursas) 

 

Iš viso II kursas

1. Bendrojo ugdymo  dalykai 

1. 2. Lietuvių kalba ir literatūra B 280 136

1.3. Užsienio k.                                                           

anglų k., / vokiečių k., / rusų k. 
B1/B2 210 102

1. 4. Socialinis ugdymas

 Istorija / geografija

1. 5. Matematika B 210 102

1. 6. Gamtamokslinis ugdymas

Fizika / biologija / chemija

1.7. Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas / pasirinkta sporto šaka

1.8. Žmogaus sauga 18*

1.9. Brandos darbas  18**

Privalomi dalykai*** 1190 578

Menai (pasirenkamasis) 140 68

Mokinio laisvai pasirenkamas ugdymo turinys 210

Informacinės technologijos  (pasirenkamasis dalykas) 70 34

Taikomoji estetika (pasirenkamasis dalykas) 70 34

Kelionė po meno pasaulį 70 36

Įdomioji ekonomika 70 36

Bendrojo raštingumo įgūdžių tobulinimas (modulis) 70 34

Kartografinio raštingumo įgūdžių tobulinimas (modulis) 70 34

Istorinių šaltinių analizė (modulis) 70 34

Tobuliname anglų kalbos įgūdžius (modulis) 70 34

Verslo anglų kalba  (modulis) 70 34

Biologijos modulis 70 34

Chemijos modulis 70 34
Fizikos modulis 70 34

Lygčių pasaulis (matematikos modulis) 70 34

210

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Vidurinio ugdymo programos bendrojo ugdymo dalykų  

2022–2024   m. m.  ugdymo planas (bendrasis kursas)

*- 2022–2024 m. m. integruojama į profesinio mokymo programos modulį „Saugus elgesys

ekstremaliose situacijose“.

108

1. 1. Dorinis ugdymas                                          

Tikyba / etika

B

B

B 140 72 68

34

140 72

72 68

612

B

72

18*

18**

I kursas

***- vidurinio ugdymo programos mokinys mokosi bent vieną modulinės pirminio profesinio

mokymo programos modulį

36

36

36

36

36

36

36

36

**- mokinio pasirinkimas, kuris įrašomas į individualų planą.                         

36

36

36

140

70 36

68

108

144
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      8 priedas 

Vidurinio ugdymo programos bendrojo ugdymo  dalykų ugdymo planas 

(bendrasis kursas)  

 

Iš viso II kursas

1. Bendrojo ugdymo  dalykai 

1. 2. Lietuvių kalba ir literatūra B 280 136

1.3. Užsienio k.                                                           

anglų k., / vokiečių k., / rusų k. 
B1/B2 210 102

1. 4. Socialinis ugdymas

 Istorija / geografija

1. 5. Matematika B 210 102

1. 6. Gamtamokslinis ugdymas

Fizika / biologija / chemija

1.7. Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas / pasirinkta sporto šaka

1.8. Žmogaus sauga 18*

1.9. Brandos darbas  18**

Privalomi dalykai*** 1190 578

Menai (pasirenkamasis) 140 68

Mokinio laisvai pasirenkamas ugdymo turinys 210

Informacinės technologijos  (pasirenkamasis dalykas) 70 34

Taikomoji estetika (pasirenkamasis dalykas) 70 34

Bendrojo raštingumo įgūdžių tobulinimas (modulis) 70 34

Kartografinio raštingumo įgūdžių tobulinimas (modulis) 70 34

Istorinių šaltinių analizė (modulis) 70 34

Tobuliname anglų kalbos įgūdžius (modulis) 70 34

Verslo anglų kalba  (modulis) 70 34

Biologijos modulis 70 34

Chemijos modulis 70 34

Fizikos modulis 70 34

Lygčių pasaulis (matematikos modulis) 70 34

70 36

68

108

144

I kursas

***- vidurinio ugdymo programos mokinys mokosi bent vieną modulinės pirminio profesinio

mokymo programos modulį

36

36

36

36

36

36

36

36

**- mokinio pasirinkimas, kuris įrašomas į individualų planą.                         

36

36

36

140 72 68

612

B

72

18*

18**

210

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Vidurinio ugdymo programos bendrojo ugdymo dalykų  

2021–2023   m. m.  ugdymo planas (bendrasis kursas)

*- 2021–2023 m. m. integruojama į profesinio mokymo programos modulį „Saugus elgesys

ekstremaliose situacijose“.

108

1. 1. Dorinis ugdymas                                          

Tikyba / etika

B

B

B 140 72 68

34

140 72
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9 priedas 

Vidurinio ugdymo programos bendrojo ugdymo  dalykų ugdymo planas  

(išplėstinis kursas) 

 

 

1. Bendrojo ugdymo  dalykai 

1. 2. Lietuvių kalba ir literatūra A

1.3. Užsienio k.                                                           

anglų k., / vokiečių k., / rusų k. 
B2

1. 4. Socialinis ugdymas

Istorija / geografja

1. 5. Matematika A

1. 6. Gamtamokslinis ugdymas

Biologija / chemija                                       210 108 102

Fizika 245 144 101

1.7. Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas / pasirinkta sporto šaka

1.8. Žmogaus sauga

1.9. Brandos darbas

Privalomi dalykai*** 1645 1680 864 900 781 780

Menai (pasirenkamasis)

Mokinio laisvai pasirenkamas ugdymo turinys

Informacinės technologijos  (pasirenkamasis 

dalykas)

Taikomoji estetika (pasirenkamasis dalykas)

Kelionė po meno pasaulį
Įdomioji ekonomika

Bendrojo raštingumo įgūdžių tobulinimas (modulis)

Kartografinio raštingumo įgūdžių tobulinimas 

(modulis)
Istorinių šaltinių analizė (modulis)

Tobuliname anglų kalbos įgūdžius (modulis)

Verslo anglų kalba  (modulis)

Biologijos modulis

Chemijos modulis

Fizikos modulis

Lygčių pasaulis (matematikos modulis)

70

70

34

34

36

36

***- vidurinio ugdymo programos mokinys mokosi bent vieną modulinės pirminio profesinio

mokymo programos modulį

1. 1. Dorinis ugdymas                                          

Tikyba / etika

A

B

A

A

210

108

36

180

36

36

36

36

70

70

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Vidurinio ugdymo programos bendrojo ugdymo dalykų  

2022–2024   m. m.  ugdymo planas (išplėstinis kursas)

*- 2022–2024 m. m. integruojama į profesinio mokymo programos modulį „Saugus elgesys

ekstremaliose situacijose“.

**- mokinio pasirinkimas, kuris įrašomas į individualų planą.                         

210

70

70

70

70

70

36

36

36

36

36

70

70

70

70 36

36

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

102

170

108

180

144

18*

0

136

135

102

102108

Iš viso

34

18*

 18**

18*

 18**

70

350

210

210

315

280

I kursas II kursas
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10 priedas 

                                                                       Vidurinio ugdymo programos  

bendrojo ugdymo dalykų ugdymo planas (išplėstinis kursas) 

 
 

1. Bendrojo ugdymo  dalykai 

1. 2. Lietuvių kalba ir literatūra A

1.3. Užsienio k.                                                           

anglų k., / vokiečių k., / rusų k. 
B2

1. 4. Socialinis ugdymas

Istorija / geografja

1. 5. Matematika A

1. 6. Gamtamokslinis ugdymas

Biologija / chemija                                       210 108 102

Fizika 245 144 101

1.7. Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas / pasirinkta sporto šaka

1.8. Žmogaus sauga

1.9. Brandos darbas

Privalomi dalykai*** 1645 1680 864 900 781 780

Menai (pasirenkamasis)

Mokinio laisvai pasirenkamas ugdymo turinys

Informacinės technologijos  (pasirenkamasis 

dalykas)
Taikomoji estetika (pasirenkamasis dalykas)
Bendrojo raštingumo įgūdžių tobulinimas 

(modulis)
Kartografinio raštingumo įgūdžių tobulinimas 

(modulis)
Istorinių šaltinių analizė (modulis)

Tobuliname anglų kalbos įgūdžius (modulis)

Verslo anglų kalba  (modulis)

Biologijos modulis

Chemijos modulis

Fizikos modulis

Lygčių pasaulis (matematikos modulis)

***- vidurinio ugdymo programos mokinys mokosi bent vieną modulinės pirminio profesinio

mokymo programos modulį

1. 1. Dorinis ugdymas                                          

Tikyba / etika

A

B

A

A

210

108

36

180

36

36

36

36

70

70

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Vidurinio ugdymo programos bendrojo ugdymo dalykų  

2021–2023   m. m.  ugdymo planas (išplėstinis kursas)

*- 2021–2023 m. m. integruojama į profesinio mokymo programos modulį „Saugus elgesys

ekstremaliose situacijose“.

**- mokinio pasirinkimas, kuris įrašomas į individualų planą.                         

210

70

70

70

70

70

36

36

36

36

36

70

70

70

70 36

36

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

34

102

170

108

180

144

18*

0

136

135

102

102108

Iš viso

34

18*

 18**

18*

 18**

70

350

210

210

315

280

I kursas II kursas
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11 priedas 

                                                                                                                  Pagrindinio ugdymo 

programos ugdymo planas 

 
 

 

 

 

 

 

 

Iš viso IG IIG

1. Bendrojo ugdymo  dalykai 

1. 2. Lietuvių kalba ir literatūra 333 148 185

1.3. Užsienio k.   (1-oji)                                                 222 111 111

1.3. Užsienio k.   (2-oji)                                                        148 74 74

1. 5. Matematika 296 148 148

1.6. Informacinės technologijos + kompiuterinės leidybos 

pradmenys / tinklalapių kūrimo pradmenys
37 0

1.6.1.  Kompiuterinės leidybos pradmenys / tinklalapių 

kūrimo pradmenys
37

1.7. Biologija 111 74 37

1.8. Chemija 148 74 74

1.9. Fizika 148 74 74

1.10. Istorija 148 74 74

1.11. Pilietiškumo pagrindai 74 37 37

1.12. Geografija 111 74 37

1.13. Ekonomika ir verslumas 37 0 37

1.14. Dailė 74 37 37

1.15. Muzika 74 37 37

1.16. Ikiprofesinis mokymas*, ** 110 70 40

1.17. Fizinis ugdymas 148 74 74

1.18. Socialinė-pilietinė veikla 20 10 10

Minimalus pamokų skaičius per metus 2350 1190 1160

Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti 518 259 259

Neformalusis švietimas 148 74 74

Skaitome suprasdami (modulis) 37 37 0

Viešojo kalbėjimo pradmenys (modulis) 37 0 37

Projektas "Mums rūpi ateitis" 37 37 0

74 37

**- vietoj technologijų dalyko - ikiprofesinis mokymas                  

74

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Pagrindinio  ugdymo programos

2022–2024   m. m.  ugdymo planas

*- Žmogaus sauga integruojama į ikiprofesinį mokymą

1. 1. Dorinis ugdymas:   Tikyba / etika 37
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   12 priedas 

Pagrindinio ugdymo 

 programos ugdymo planas 

 
 

 

 

 

 

 

 

Iš viso IG IIG

1. Bendrojo ugdymo  dalykai 

1. 2. Lietuvių kalba ir literatūra 333 148 185

1.3. Užsienio k.   (1-oji)                                                 222 111 111

1.3. Užsienio k.   (2-oji)                                                        148 74 74

1. 5. Matematika 296 148 148

1.6. Informacinės technologijos + kompiuterinės leidybos 

pradmenys / tinklalapių kūrimo pradmenys
37 0

1.6.1.  Kompiuterinės leidybos pradmenys / tinklalapių 

kūrimo pradmenys
37

1.7. Biologija 111 74 37

1.8. Chemija 148 74 74

1.9. Fizika 148 74 74

1.10. Istorija 148 74 74

1.11. Pilietiškumo pagrindai 74 37 37

1.12. Geografija 111 74 37

1.13. Ekonomika ir verslumas 37 0 37

1.14. Dailė 74 37 37

1.15. Muzika 74 37 37

1.16. Pirminio profesinio mokymo programos modulis *, ** 110 70 40

1.17. Fizinis ugdymas 148 74 74

1.18. Socialinė-pilietinė veikla 20 10 10

Minimalus pamokų skaičius per metus 2350 1190 1160

Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti 518 259 259

Neformalusis švietimas 148 74 74

Skaitome suprasdami (modulis) 37 37 0

Viešojo kalbėjimo pradmenys (modulis) 37 0 37

Projektas "Mums rūpi ateitis" 37 37 0

74 37

**- vietoj technologijų dalyko mokomas modulinės pirminio profesinio mokymo programos 

74

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Pagrindinio  ugdymo programos

2021–2023   m. m.  ugdymo planas

*- Žmogaus sauga integruojama įmodulinės pirminio profesinio mokymo programos modulį

1. 1. Dorinis ugdymas:   Tikyba / etika 37
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13 priedas 

Transporto remontininko modulinės pirminio  

profesinio mokymo programos mokinio  individualaus 

 plano forma 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla 

2022–2025 m. m. transporto priemonių remontininko programos mokinio (-ės) 

______________________________________ 

INDIVIDUALUS  PLANAS 

Dalykai Kursas, lygis I kursas II kursas III kursas Iš viso 

Dorinis ugdymas:           

Tikyba B (36/34)         

Etika  B (36/34)         

Lietuvių kalba ir literatūra (A/B) B (144/136), A(180/170)          

Matematika (A/B) B(108/102) , A(180/135)          

Anglų kalba B1 (108/102)      

Gamtamokslinis ugdymas: biologija / chemija / fizika  B (72/68)      

Socialinis ugdymas: istorija / geografija B(72/68), A(108/102)      

Fizinis ugdymas  (B):           

Fizinis ugdymas  B(72/68)          

Iš viso bendrojo ugdymo dalyko valandų:        

Pasirenkamieji dalykai ir moduliai:           

      

      

      

        

Iš viso pasirenkamųjų dalykų ir modulių valandų:      

Technologijos :           

Transporto priemonių transmisijos techninė priežiūra ir remontas    396  396 

Profesinio mokymo dalykai           

Įvadas į profesiją   44   44 

Transporto priemonių vidaus degimo variklių techninė 

priežiūra ir remontas   330   330 

Transporto priemonių vidaus degimo variklių maitinimo ir 

uždegimo sistemų techninė priežiūra ir remontas   330   330 

Transporto priemonių važiuoklės techninė priežiūra ir 

remontas     440 440 

Transporto priemonių elektros įrenginių techninė priežiūra 

ir remontas     330 330 

Įvadas į darbo rinką     220 220 

1.2. Pasirenkamieji moduliai       

Pasirenkamasis modulis    220  220 

1.3.Bendrieji dalykai       

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose   22   22 

Darbuotojų sauga ir sveikata   44   44 

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas*     44 44 

Iš viso   770 616 1034 2420 

 

         *Modulinėse profesinio mokymo programose I–II kursuose naudojamos ir įskaitomos vidurinio ugdymo programoje fiziniam aktyvumui 
nustatytos valandos,  III kurse fiziniam ugdymui skiriama 44 val. (2 kreditai) 90 ir 110 kreditų apimties modulinėse profesinio mokymo programose 

(2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 2 priedo 11.1 ir 11.2 punktų nuostatos). 

II kurse 66 val. skirtos moduliui, iš kurio mokinys laikys technologijų mokyklinį egzaminą.   
 

Mokinys ___________________ 

(parašas) 
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 14 priedas 

Virėjo modulinės pirminio  

profesinio mokymo programos mokinio  individualaus 

 plano forma 

 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla 

2022-2025 m. m. virėjo programos mokinio (-ės) 

_____________________________________________________ 

INDIVIDUALUS  PLANAS 

Dalykai Kursas, lygis I kursas II kursas III kursas Iš viso 

Dorinis ugdymas:           

Tikyba B (36/34)      

Etika  B (36/34)      

Lietuvių kalba ir literatūra (A/B)  

(B 144/136) (A180/170)      

Matematika (A/B) (B108/102) (A180/135)      

Anglų kalba B1(108/102)      

Gamtamokslinis ugdymas: biologija / chemija / fizika 

B(72/68)      

Socialinis ugdymas: istorija / geografija B(72/68), 

A(108/102)      

Fizinis ugdymas  (A/B):           

Fizinis ugdymas (B72/68)          

Iš viso bendrojo ugdymo dalyko valandų:        

Pasirenkamieji dalykai ir moduliai:          

      

      

           

      

Iš viso pasirenkamųjų dalykų ir modulių valandų:        

Technologijos      

IV. Sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų gaminimas, jų 

apipavidalinimas ir kokybės vertinimas     506  506 

Profesinio mokymo dalykai        

I. Įvadas į profesiją   44   44 

II. Tvarkos virtuvėje palaikymas 
  110   110 

III. Pasiruošimas patiekalų gaminimui 
  110   110 

V. Saldžių patiekalų gaminimas, jų apipavidalinimas ir 

kokybės vertinimas     220 220 

VI. Salotų, užkandžių, garnyrų ir šaltųjų patiekalų 
gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas     330 330 

VII. Patiekalų pobūviams gaminimas ir patiekimas     440 440 

VIII. Darbas su dokumentais     110 110 

IX. Įvadas į darbo rinką     220 220 

1.2. Pasirenkamieji moduliai 
      

Miltinių konditerijos gaminių gaminimas   220   220 

1.3. Bendrieji dalykai       

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 
   22  22 

Darbuotojų sauga ir sveikata 
 44   44 

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas* 
    44 44 

Iš viso  
  528 528 1364 2420 

                                            

*Modulinėse profesinio mokymo programose I–II kursuose naudojamos ir įskaitomos vidurinio ugdymo programoje fiziniam aktyvumui nustatytos 

valandos,  III kurse fiziniam ugdymui skiriama 44 val. (2 kreditai) 90 ir 110 kreditų apimties modulinėse profesinio mokymo programose (2021–
2022 ir 2022–2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 2 priedo 11.1 ir 11.2 punktų nuostatos). 

     II kurse 66 val. skirtos moduliui, iš kurio mokinys laikys technologijų mokyklinį egzaminą.   
                             

 
 

Mokinys ___________________ 

(parašas) 
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15  priedas 

Virėjo modulinės profesinio mokymo ir socialinių įgūdžių programos mokinio  

individualaus plano forma 

 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla 

2022–2025 m. m. virėjo (socialinių įgūdžių) programos mokinio (-ės) 

 

 

INDIVIDUALUS PLANAS 

 

 

Dalykai I kursas II kursas 

III 

kursas Iš viso 

1. Socialinių įgūdžių programa 648 729 375 1755 

1.1. Dorinis ugdymas  27 0 0 27 

1.2. Kalbinis ir literatūrinis ugdymas 78 102 27 207 

1.3. Matematinis ugdymas 77 76 27 180 

1.4. Informacinės technologijos ir medijų raštingumas 81 108 27 216 

1.5. Meninis ugdymas 54 54 27 135 

1.6. Technologinis ugdymas 54 54 27 135 

1.7. Socialinis ugdymas 54 81 27 162 

1.8. Gamtamokslinis ugdymas 81 54 27 162 

1.9. Fizinis ugdymas 0 54 54 108 

1.10. Įsitraukimas į socialinį gyvenimą bei darbinę veiklą 66 66 66 198 

1.11. Bendravimas su kitais žmonėmis mokymosi ir darbo 

aplinkoje 

75 75 75 225 

2. Privalomoji profesinio mokymo programos dalis: 405 405 675 1485 

2.1. Įvadas į profesiją 27    

2.2. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 27    

2.3. Fizinis ugdymas 27    

2.4. Darbuotojų sauga ir sveikata 54    

2.5. Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms  įgyti 

skirti moduliai 

270 405 540 1215 

2.5.1. Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų 

apdorojimas 

270    

2.5.2. Nesudėtingos technologijos pusgaminių gaminimas  405   

2.5.3. Nesudėtingos technologijos patiekalų gaminimas   540  

2.6. Įvadas į darbo rinką   135  

3. Pasirenkamieji moduliai   135 135 

3.1. Picų gaminimas   135 135 

3.2. Blynų, lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimas     

3.3. Nesudėtingos technologijos sušių gaminimas     

Iš viso    3375 

 

Mokinys                                                                       _______________________ 

                                                                                                (parašas) 
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16 priedas 

Profesinio mokymo programos mokinio  

savarankiško mokymosi plano forma 

 

 

 
 

 

 

 

 

Iš viso I kursas* II kursas* III kursas*

1. Dalyko pavadinimas

* nurodyti, kurio kurso  (profesinio mokymo programos)  mokinys mokosi savarankiškai

Mokinys __________

(parašas)

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

 __ grupės  mokinio (-ės)

SAVARANKIŠKO MOKYMOSI INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS

2022–2023 m. m. 
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17  priedas 

  Pagrindinio ugdymo programos 

mokinio individualaus plano forma 
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17.1.   priedas 

  Individualizuotos pagrindinio ugdymo programos 

mokinio individualaus plano forma 

*** Iš viso IG IIG

1. Bendrojo ugdymo  dalykai 

1. 2. Lietuvių kalba ir literatūra 333 148 185

1.3. Užsienio k.   (1-oji)                                                 222 111 111

1.3. Užsienio k.   (2-oji)                                                        148 74 74

1. 5. Matematika 296 148 148

1.6. Informacinės technologijos + kompiuterinės leidybos 

pradmenys / tinklalapių kūrimo pradmenys
37 0

1.6.1.  Kompiuterinės leidybos pradmenys / tinklalapių 

kūrimo pradmenys
37

1.7. Biologija 111 74 37

1.8. Chemija 148 74 74

1.9. Fizika 148 74 74

1.10. Istorija 148 74 74

1.11. Pilietiškumo pagrindai 74 37 37

1.12. Geografija 111 74 37

1.13. Ekonomika ir verslumas 37 0 37

1.14. Dailė 74 37 37

1.15. Muzika 74 37 37

1.16. Ikiprofesinis mokymas*, ** 110 70 40

1.17. Fizinis ugdymas 148 74 74

1.18. Socialinė-pilietinė veikla 20 10 10

Minimalus pamokų skaičius per metus 2350 1190 1160

Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti 518 259 259

Neformalusis švietimas 148 74 74

Skaitome suprasdami (modulis) 37 37 0

Viešojo kalbėjimo pradmenys (modulis) 37 0 37

Projektas "Mums rūpi ateitis" 37 37 0

Mokinys __________

(parašas)

***- prie pritaitykos dalyko programos nurodoma "P", "atl." - jei mokinys, mokomas namuose, 

direktoriaus įsakymu atleistas nuo dalykų mokymosi

74 37

**- vietoj technologijų dalyko - ikiprofesinis mokymas                

74

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

IG __ klasės mokinio (-ės)

*- Žmogaus sauga integruojama į ikiprofesinį mokymą

1. 1. Dorinis ugdymas:   Tikyba / etika 37

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS

2022–2024 m. m. 
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18 priedas 

Pagrindinio ugdymo programos   

Mokinio individualaus plano forma 

*** Iš viso IG IIG

1. Bendrojo ugdymo  dalykai 

1. 2. Lietuvių kalba ir literatūra 333 148 185

1.3. Užsienio k.   (1-oji)                                                 222 111 111

1.3. Užsienio k.   (2-oji)                                                        148 74 74

1. 5. Matematika 296 148 148

1.6. Informacinės technologijos + kompiuterinės leidybos 

pradmenys / tinklalapių kūrimo pradmenys
37 0

1.6.1.  Kompiuterinės leidybos pradmenys / tinklalapių kūrimo 

pradmenys
37

1.7. Biologija 111 74 37
1.8. Chemija 148 74 74
1.9. Fizika 148 74 74
1.10. Istorija 148 74 74

1.11. Pilietiškumo pagrindai 74 37 37

1.12. Geografija 111 74 37

1.13. Ekonomika ir verslumas 37 0 37

1.14. Dailė 74 37 37

1.15. Muzika 74 37 37

1.16. Ikiprofesinis mokymas *, ** 110 70 40

1.17. Fizinis ugdymas 148 74 74

1.18. Socialinė-pilietinė veikla 20 10 10

Minimalus pamokų skaičius per metus 2350 1190 1160

Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti 518 259 259

Neformalusis švietimas 148 74 74
Projektas "Mums rūpi ateitis" 37 37 0

Skaitome suprasdami (modulis) 37 37 0

Viešojo kalbėjimo pradmenys (modulis) 37 0 37

Švietimo pagalbos specialistas __________

(parašas)

Mokinio tėvas / globėjas / rūpintojas __________

(parašas)

Mokinys __________

(parašas)

______________________________

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

_______________________________

________________________________

**- vietoj technologijų dalyko - ikiprofesinis mokymas               

74

***- prie dalyko programos nurodoma "IND" , "atl." - jei mokinys, mokomas namuose, direktoriaus įsakymu atleistas 

nuo dalykų mokymosi

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

IG __ klasės mokinio (-ės)

*- Žmogaus sauga integruojama į modulinės pirminio profesinio mokymo programos modulį

1. 1. Dorinis ugdymas:   Tikyba / etika 37

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS

2022–2024 m. m. 

INDIVIDUALIZUOTOS PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS

3774
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Iš viso IG IIG ** ****

1. Bendrojo ugdymo  dalykai 

1. 2. Lietuvių kalba ir literatūra 333 148 185

1.3. Užsienio k.   (1-oji)                                                 222 111 111

1.3. Užsienio k.   (2-oji)                                                        148 74 74

1. 5. Matematika 259 111 148

1.6. Informacinės technologijos + kompiuterinės 

leidybos pradmenys / tinklalapių kūrimo pradmenys
37 0

1.6.1.  Kompiuterinės leidybos pradmenys / 

tinklalapių kūrimo pradmenys
37

1.7. Biologija 111 74 37

1.8. Chemija 148 74 74

1.9. Fizika 148 74 74

1.10. Istorija 148 74 74

1.11. Pilietiškumo pagrindai 74 37 37

1.12. Geografija 111 74 37

1.13. Ekonomika ir verslumas 37 0 37

1.14. Dailė 74 37 37

1.15. Muzika 74 37 37

1.16. Pirminis profesinio mokymo modulis*,** 110 70 40

1.17. Fizinis ugdymas 148 74 74

1.18.. Socialinė-pilietinė veikla 20 10 10

Minimalus pamokų skaičius per metus 2350 1190 1160

Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti 518 259 259

Neformalusis švietimas 148 74 74

Skaitome suprasdami (modulis) 37 37 0

Viešojo kalbėjimo pradmenys (modulis) 37 0 37

***

***

Mokinys ___________

(parašas)

*- vietoj technologijų dalyko mokomas pirminio profesinio mokymo modulis               

**- įrašomas kitoje švietimo institucijoje gautas įvertinimas 

*** - savarankiškai mokomasis dalykas

**** - prie dalyko programos nurodoma atl.", jei mokinys, mokomas namuose, direktoriaus įsakymu 

atleistas nuo dalykų mokymosi

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

IIG __ klasės mokinio (-ės)

2022–2023 m. m. 

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS

74

1. 1. Dorinis ugdymas:   Tikyba / etika 3774 37
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18.1. priedas   

Individualizuotos pagrindinio ugdymo programos mokinio individualaus plano forma 

 

*** Iš viso IG IIG

1. Bendrojo ugdymo  dalykai 

1. 2. Lietuvių kalba ir literatūra 333 148 185

1.3. Užsienio k.   (1-oji)                                                 222 111 111
1.3. Užsienio k.   (2-oji)                                                        148 74 74

1. 5. Matematika 296 148 148

1.6. Informacinės technologijos + kompiuterinės leidybos 

pradmenys / tinklalapių kūrimo pradmenys
37 0

1.6.1.  Kompiuterinės leidybos pradmenys / tinklalapių kūrimo 

pradmenys
37

1.7. Biologija 111 74 37
1.8. Chemija 148 74 74

1.9. Fizika 148 74 74
1.10. Istorija 148 74 74
1.11. Pilietiškumo pagrindai 74 37 37

1.12. Geografija 111 74 37

1.13. Ekonomika ir verslumas 37 0 37

1.14. Dailė 74 37 37

1.15. Muzika 74 37 37

1.16. Pirminio profesinio mokymo programos modulis *, ** 110 70 40

1.17. Fizinis ugdymas 148 74 74

1.18. Socialinė-pilietinė veikla 20 10 10

Minimalus pamokų skaičius per metus 2350 1190 1160

Pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti 518 259 259

Neformalusis švietimas 148 74 74

Skaitome suprasdami (modulis) 37 37 0

Viešojo kalbėjimo pradmenys (modulis) 37 0 37

Švietimo pagalbos specialistas __________

(parašas)

Mokinio tėvas / globėjas / rūpintojas __________

(parašas)

Mokinys __________

(parašas)

**- vietoj technologijų dalyko mokomas modulinės pirminio profesinio mokymo programos modulis                    

74

***- prie dalyko programos nurodoma "IND" , "atl." - jei mokinys, mokomas namuose, direktoriaus įsakymu atleistas 

nuo dalykų mokymosi

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

IIG __ klasės mokinio (-ės)

*- Žmogaus sauga integruojama į modulinės pirminio profesinio mokymo programos modulį

1. 1. Dorinis ugdymas:   Tikyba / etika 37

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS

2021–2023 m. m. 

INDIVIDUALIZUOTOS PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS

3774

______________________________

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

(vardas, pavardė)

_______________________________

________________________________
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19 priedas 

 Individualizuotos pagrindinio ugdymo   

programos forma 

 

PRITARTA 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo 

mokyklos VGK posėdžio  

2022 m. ...........................d. 

nutarimu Nr. _____ 

 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla 

 

INDIVIDUALIZUOTA _________________________PROGRAMA 

            (mokomasis dalykas) 

 

2022–2023 m. m. __pusmetis 

 

Mokinio vardas, pavardė ___________________________Klasė ____ 

 

Išvada apie raidos sutrikimus: ______________________________________________________ 

 

Mokinio (-ės) gebėjimai prasidėjus pusmečiui: 

 

Nurodykite stipriąsias mokinio puses, mokantis Jūsų dalyko, t.y., ką mokinys geba atlikti 

savarankiškai ar minimaliai padedant be klaidų ar su retomis klaidomis.Pvz., geba su klaidomis 

atrasti vadovėlyje konkrečią informaciją apie nurodytų įvykių datas, asmenybių vardus. Atsako į 

konkrečius klausimus apie nagrinėjamą įvykį kelis kartus mokomąją medžiagą pakartojus.  

 

 

Ugdymosi sunkumai: 

Nurodykite, ko mokinys negali atlikti, kurie gebėjimai, reikalingi mokantis Jūsų dalyko, 

nesusiformavę, kas trukdo sėkmingai mokytis.Pvz., labai silpni savarankiško darbo įgūdžiai; negeba 

pagrįsti savo atsakymų, daryti išvadų, apibendrinti. 

 

 

 Kurios klasės bendrojo ugdymo programą labiausiai atitinka realios mokinio žinios ir 

mokėjimai?  

_________________________________________________________________________________ 

 

Kurios klasės bendrojo ugdymo programa remiatės individualizuodami programą (žemesnės 

klasės dalyko ar  tos pačios klasės bendroji programa)_________________________________________ 

 

Individualūs ugdymo tikslai/uždaviniai: 

Tikslų/uždavinių rašoma tiek, kiek realiai galima pasiekti. Formuluotės turi būti aiškios, konkrečios, 

apibūdinančios, ko mokinys išmoks, ką gebės daryti.pvz., mokinys gebės savarankiškai gana 

sėkmingai pasinaudoti atramine medžiaga, padedant pagrįs savo atsakymą vadovėlio teksto žodžiais. 

mokysis daryti trumpas, paprastas išvadas; mokysis rasti nesudėtingą informaciją nurodytuose 

šaltiniuose ir t.t. 
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Vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, papildoma literatūra, naudojama mokinio ugdymui: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
     
Teikiama specialistų pagalba: 

□spec. pedagogo, □logopedo, □psichologo, □soc. pedagogo, kiti  _____________________ 

 

Individualizuotas 

turinys (temos) 

derinamas  su bendrąja  

ugdymo programa 

 

Ką mokinys turės žinoti, 

mokėti, 

suprasti 

 

Taikomi ugdymo būdai ir metodai 

    Supaprastinamos užduotys. 

 Rašo tik dalį diktanto. 

 Rašo kas antrą diktuojamą sakinį. 

 Vadovėlio užduotys keičiamos mokytojo 

sudarytomis užduotimis. 

 Ribojamas užduočių kiekis vienu metu; 

 Rašydamas taria žodžius garsiai arba 

pašnibždomis. 

 Mažinamos skaitymo užduotys. 

 Nereikalaujama skaityti garsiai prieš klasę. 

 Skaitomą tekstą seka naudodamas 

pagalbines priemones (pieštuką, liniuotę, 

eilutės trafaretą ir pan.) 

 Daugiau laiko skiriama kartojimui ; 

 Pateikiamos trumpos ir aiškiai 

suformuluotos instrukcijos užduotims atlikti;. 

 Mažinamas teorijos mokymasis. 

 Kaitaliojami veiklos būdai ; 

  Neįdomios užduotys keičiamos tokiomis, 

kurios patinka; 

 Nesuprantama informacija paaiškinama, 

iliustruojama konkrečiais žodžiais, vaizdais, 

daiktais. 

  Mažinamos mintino mokymosi užduočių 

apimtys. 

 Skaitant tekstą, jis suskirstomas 

pastraipomis, esminė informacija 

paryškinama. 

PAMOKŲ METU MOKOMA 

NAUDOTIS: 

 taisyklių rinkiniais, raidynu; 

 atliktų analogiškų pratimų pavyzdžiais; 

 vadovėliais; 

 vaizdinėmis priemonėmis; padalomąja 
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medžiaga.; 

DĖMESIO SUKAUPIMO PRIEMONĖS: 

periodiškai atkreipiamas dėmesys į mokinio 

atliekamą užduotį; 

 naudojami mokytojo ir mokinio 

susitarimai; 

 naudojamos įvairios paskatinimo 

priemonės; 

 akcentuojamos sėkmės; 

 akcentuojamos stipriosios pusės, teigiami 

bruožai, vengiama kritikos; 

  palaikoma vaiko savigarba; 

KONTROLINĮ DARBĄ RAŠO: 

 savarankiškai; 

 su mokytojo pagalba; 

specialiojo / socialinio pedagogo kabinete; 

 sumažinamas užduočių kiekis; 

 pateikiamos atskirai paruoštos užduotys; 

 nurodoma ir padedama kaip naudotis 

papildomomis priemonėmis 

Kita______________________________ 

Nenagrinėjamos temos: 

*Individualizuojant programą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimus, svarbu: paprastinti,  konkretinti, siaurinti jos 

turinį, daugiau laiko skiriant svarbiausių gebėjimų ugdymui, atsižvelgiant į praktinį žinių pritaikymą gyvenime, daugiau 

laiko skiriant kartojimui. Ugdymo turinys gali būti orientuotas ne į Bendrąsias ugdymo programas, bet į mokinio socialinių, 

orientacinių gebėjimų bei savarankiško gyvenimo įgūdžių lavinimą. Dalyko programos individualizuotas turinys gali būti 

pildomas įvairiai. Programos pagrindu  gali būti žemesnės klasės dalyko bendroji programa arba žymiai supaprastinta tos 

pačios klasės, kurioje mokosi mokinys, dalyko bendroji programa. Svarbus reikalavimas yra derinti tos klasės, kurioje 

mokosi mokinys, programos supaprastintą turinį su žemesniųjų klasių programos turiniu, leidžiančiu užpildyti mokymosi 

spragas ir tuo pačiu ,,neiškristi“  iš bendrojo klasės konteksto. 

 

  
      

INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 

 

_______________________________________ 

(mokinio vardas, pavardė) 

 

Mokomasis dalykas Metinis pamokų skaičius Pamokų skaičius per 

pusmetį 

   
 
 

Programą individualizavo:                                            Susipažinau: 

___________________________                                ______________________________________ 

(mokytojo vardas, pavardė, parašas)                        (tėvų / globėjų / rūpintojų vardas, pavardė, parašas) 
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19.1. priedas 

Pritaikytos pagrindinio ugdymo  

programos forma 

 

PRITARTA 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo 

mokyklos VGK posėdžio  

2022 m. _________________ _____d. 

nutarimu Nr. _____ 

 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla 

 

PRITAIKYTA _____________________ PROGRAMA 
(dalyko pavadinimas) 

2022–2023 m. m. _ pusmetis 

 
Mokinio vardas, pavardė ___________________________Klasė _____ 

Išvada apie raidos sutrikimus: 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Mokinio (-ės) gebėjimai prasidėjus pusmečiui: 

 

Nurodykite stipriąsias mokinio puses, mokantis Jūsų dalyko, t.y., ką mokinys geba atlikti 

savarankiškai ar minimaliai padedant be klaidų ar su retomis klaidomis. 

 

Ugdymosi sunkumai: 

Nurodykite, ko mokinys negali atlikti, kurie gebėjimai, reikalingi mokantis Jūsų dalyko, 

nesusiformavę, kas trukdo sėkmingai mokytis. 

 

Programos turinys: 2022–2023 m. m. IG–IIG klasės dalyko bendroji programa (turinys nurodytas 

bendrosiose programose) 

 

Ugdymo tikslai, formuojami gebėjimai – bendrosios programos patenkinamas pasiekimų lygis 
(ugdymo tikslai, formuojami gebėjimai nurodyti bendrosiose programose) 

 

Individualūs ugdymo tikslai/uždaviniai: 

Nurodykite konkrečius (bendruosius) gebėjimus, kurį padėsite formuoti mokiniui, siekiant pagerinti 

jo veiklos organizavimosi pamokoje ar savarankiško papildomo mokymosi kokybę. 

 

 

Vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, papildoma literatūra, naudojama mokinio ugdymui: 

 

Nurodykite vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, atraminę medžiagą ir kt. 

 

 

 

Teikiama specialistų pagalba: 
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□ spec. pedagogo, □ logopedo, □ psichologo, □ soc. pedagogo, kiti __________________ 

 

 

Vertinimo kriterijai 
Taikomi ugdymo būdai ir metodai 

(pažymėti dalykui tinkamus) 

Nelaikoma klaidomis: 

 Raidžių porų painiojimas 

___________________, raidžių, praleidimas, 

sukeitimas vietomis. 

 Grafiniai raidžių, jų elementų, skaitmenų, 

ženklų iškraipymai, praleidimai (reikalingą 

pabraukti). 

 Nedėmesingumo klaidos rašant (eilučių 

peršokimas, žodžių, raidžių, skaitmenų 

praleidimas, kartojimas). 

  Nurodomos klaidos, suteikiama galimybė 

jas ištaisyti. 

 Ilginama užduoties atlikimo trukmė. 

 Nukreipiama užduoties atlikimui, 

primenant eigą, atlikimo principus. 

 Leidžiama tekstą rinkti kompiuteriu. 
 

 

 

 

 

 Leidžiama rašyti spausdintinėmis raidėmis. 

 Rašymui pateikiami lapai paryškintomis linijomis, šriftu. 

 Nereikalaujama dailaus rašto. 

 Rašydamas taria žodžius garsiai arba pašnibždomis. 

 Mažinamos skaitymo užduotys. 

 Nereikalaujama skaityti sudėtingesnės struktūros žodžių, sakinių. 

 Nereikalaujama skaityti  prieš klasę. 

Sumažinamas užduočių kiekis. 

 Supaprastinamos užduotys. 

 Užduotys keičiamos kitomis, lengvesnėmis. 

Tekstai mokiniui perskaitomi:   visada;  kartais. 

 Skaitomą tekstą seka naudodamas pagalbines priemones (pieštuką, 

liniuotę, eilutės trafaretą ir pan.). 

 Prieš pateikiant užduotis suformuluojami konkretūs klausimai. 

 Nereikalaujama mokytis atmintinai. 

 Mažinamos mintino mokymosi užduočių apimtys. 

 Nereikalaujama mokytis mintinai (formulės, įrodymo ar 

apibrėžimo). 

 Atsakinėti leidžiama, naudojantis mokytojo sudarytu planu, 

pagalbiniais klausimais. 

 Aiškinant žodžiu naudojama iliustruojama medžiaga. 

 Naudojamos paprastos schemos, grafiniai piešiniai, žemėlapiai. 

 Schemos, grafiniai piešiniai, žemėlapiai komentuojami žodžiu. 

 Naudojamos specialiai parengtos užduotys, kuriose aiškiai 

išdėstoma skaičių struktūra (dešimtys, šimtai, tūkstančiai ir t.t.) 

  Skaitomą uždavinį seka naudodamas pagalbines priemones 

(pieštuką, liniuotę ir pan.). 

  Tekstiniai uždaviniai analizuojami naudojant uždavinio sprendimo 

schemas, sutrumpintą sąlygą. 

  Tekstiniai uždaviniai atspindi gyvenimiškas situacijas artimas 

vaiko aplinkai. 

  Pateikiamos nuorodos apie uždavinio sprendimo veiksmus ir jų 

eiliškumą. 

 Kaitalioti monotoniškas užduotis (skaičiavimo pratimai ir pan.) su 

praktinėmis užduotimis (schemų,  diagramų sudarymas); 

  Nereikalaujama atlikti braižymo užduočių. 

 Mažinamas braižymo užduočių kiekis. 

 Nagrinėjant tekstą jis suskirstomas pastraipomis, išskiriami 

esminiai dalykai. 

Pamokų metu leidžiama naudotis: 

  taisyklių rinkiniais, raidynu; 

 daugybos lentele; svorio, ilgio, laiko ir kt. matų lentelėmis; 

taisyklių, formulių rinkiniais; 

  sąsiuviniu, knyga; 

 skaičiuotuvu; 

 atraminėmis schemomis; 

 analogiškai išspręstų užduočių pavyzdžiais; 

 atliktų analogiškų pratimų pavyzdžiais;  
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 mokoma susidaryti pasakojimo žodžiu planą, santraukas, istorinių 

įvykių, gamtamokslinių sąvokų, terminų bei simbolių, sudėtingesnių 

geografinių objektų pavadinimų sąrašus ir jais naudotis pamokoje; 

 kitomis papildomomis priemonėmis (išvardinti) 

.................................................................... 

DĖMESIO SUKAUPIMO PRIEMONĖS: 

 periodiškai atkreipiamas dėmesys į mokinio atliekamą užduotį; 

  naudojamas tarpinis atsiskaitymas atliekant užduotį; 

 naudojami mokytojo ir mokinio susitarimai, organizuojantys 

dėmesį; 

 naudojamos įvairios paskatinimo priemonės; 

 akcentuojamos sėkmės; 

 kita........................................................... 

KONTROLINĮ DARBĄ RAŠO: 

1.  savarankiškai;  su pagalba; 

2.  kartu su visais klasėje;  atskirai, kitu laiku;  pas spec. / soc. 

pedagogą; 

3.   sumažinamas užduočių kiekis;   pateikiamos atskirai paruoštos 

užduotys;  leidžiama naudotis papildomomis priemonėmis             

Pritaikytos programos  pagrindas yra supaprastinta  ir palengvinta tos pačios klasės dalyko programa, padedanti mokiniui  

siekti patenkinamo pasiekimų lygio. Turinys turi sietis ir derėti su bendru ugdymo klasėje turiniu, užtikrinant, kad ugdytinis, 

besimokantis pagal pritaikytą programą, dalyvautų bendroje klasės veikloje ir teminiu požiūriu mokytųsi to paties, skirtųsi 

tik nagrinėjamo dalyko apimtys ir temų nagrinėjimo gilumas.  

 

 

 
 

INDIVIDUALUS  UGDYMO PLANAS 

 

                                                  _______________________________ 

(mokinio vardas, pavardė) 

 

Mokomasis dalykas Metinis pamokų 

skaičius 

Pamokų skaičius per pusmetį 

   

 

 

      Programą pritaikė:                                                               Susipažinau: 

  

___________________________                    ___________________________________________ 

(mokytojo vardas, pavardė, parašas)                   (tėvų /globėjų / rūpintojų) vardas, pavardė, parašas) 
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20  priedas 

Individualizuotos pagrindinio ugdymo programos mokinio  

pasiekimų įvertinimo aprašo forma 

 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla  

 

IG_  /  IIG_  klasės mokinio (-ės)  

                                 ____________________________________________ 

2022–2023 m. m. 

 

______________________________________________________ 

(dalyko pavadinimas) 

INDIVIDUALIZUOTOS  PROGRAMOS MOKINIO   

PASIEKIMŲ ĮVERTINIMO APRAŠAS   

  

     

Gebėjimai Mokymo 

problemos 

Elgesio 

problemos 

Įvertinimas 

(metinis) 

Rekomendacijos, 

pastebėjimai 

kitiems mokslo 

metams 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mokytojas___________________________________     _______________________ 

                  (vardas, pavardė)   (parašas) 

 

Data __________________                             
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21 priedas 

Prašymo forma mokiniui dėl laisvos dienos suteikimo  

rengiantis brandos egzaminui 

 

 

(vardas, pavardė, grupė) 
 
 

 

 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos 

direktorei Aurelijai Dragūnaitei 

 

 

 

                 PRAŠYMAS 

DĖL LAISVOS DIENOS SUTEIKIMO RENGIANTIS BRANDOS EGZAMINUI 

 

 

20____________________ 

Raseiniai 

 

 

Prašau_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

          __________               ______________________ 

   (parašas)                                     (vardas, pavardė) 
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22  priedas 

Prevencinės programos  

                                                       „Savu keliu“ integravimas  

 

Savu keliu 
Šios programos vertinimas: neformalusis-formuojamasis 

 

Pagrindinis ugdymas   

2022–2023 m. m. 

 

Eil. 

nr. 

Tema Klasė Mokytojas 

1. Socialiniai įgūdžiai IG–IIG 

klasės 

Grupių 

vadovai 2. Psichoaktyviosios medžiagos 

3. Socialinė aplinka 

 

 

Vidurinis ugdymas  

2022–2023 m. m.  

 

Eil. 

nr. 

Tema Klasė Mokytojas 

1. Socialiniai įgūdžiai I–II kursai Grupių vadovai 

2. Psichoaktyviosios medžiagos 

3. Socialinė aplinka 
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23  priedas 

Etninės kultūros programos  

integravimas 

Etninė kultūra 

IG–IIG klasės 

Šios programos vertinimas: neformalusis-formuojamasis  

Programos tikslas: ugdyti mokinių kultūrinę kompetenciją 

 

Eil. 

nr. 

Tema Klasė Mokytojas 

1.. Tauta ir tradicijos IG  

(2022–2023 m. 

m.) 

Pilietiškumo pagrindai 

2. Paprotinė teisė ir elgesys Pilietiškumo pagrindai 

3. Žmogaus gyvenimo ciklo tarpsniai ir 

apeigos 
Biologija 

4. Jaunimo brandos apeigos ir papročiai Lietuvių kalba ir literatūra 

5. Kultūrinis kraštovaizdis ir tradicinė 

architektūra 
IIG  

(2022-2023  

m. m.) 

 (2023–2024 

m. m.) 

Dailė 

6. Tradicinė ūkinė veikla Geografija 

7. Liaudies astronomija Fizika 

8. Kalendoriniai papročiai Lietuvių kalba ir literatūra 

9. Liaudies kūryba Muzika, dailė 

 

Etninė kultūra 

I–II kursai 

Šios programos vertinimas: neformalusis-formuojamasis  

Programos tikslas: ugdyti mokinių kultūrinę kompetenciją 

 

Eil. 

nr. 

 Kursas Mokytojai 

1. Etninės kultūros samprata I kursas  

(2022–2023 m. m.) 

Lietuvių kalba ir literatūra 

2. Pasaulėžiūra, mitologija ir religija Dorinis ugdymas 

3. Žmogaus gyvenimo ciklo tarpsniai ir 

apeigos 
Lietuvių kalba ir literatūra 

4. Sveikatos tausojimo papročiai ir 

gydymas 
Gamtamokslinis ugdymas 

5. Kulinarinis paveldas ir mitybos 

papročiai 
Gamtamokslinis ugdymas 

6. Etnografiniai regionai Socialinis ugdymas 

7. Kultūrinis kraštovaizdis ir tradicinė 

architektūra 

II kursas  

(2022–2023 m. m.) 

  (2023-2024 m. m.) 

 

Socialinis ugdymas 

8. Kalendorinės šventės ir papročiai Lietuvių kalba ir literatūra 

9. Tradiciniai amatai, verslai ir darbai Socialinis ugdymas 

10. Archeologinis ir tautinis kostiumas Socialinis ugdymas 

11. Liaudies kūryba Lietuvių kalba ir literatūra 

12. Etninės kultūros tyrimai, sklaida, 

valstybinė globa 

Dorinis ugdymas, socialinis 

ugdymas 
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24 priedas 

Ugdymo karjerai programos  

integravimas 

 

Ugdymo karjerai programos integravimas 

 

Pagrindinis ugdymas 

2022-2023 m. m. 

 

Integruojamos temos Klasė Mokomasis dalykas 

1. SAVĘS PAŽINIMO SRITIS. Ugdomos kompetencijos: pažinti ir priimti save – savo asmenybės 

ypatumus, asmenybę kaip visumą ir asmenybės ypatumų sąsajas su karjera; pažinti socialinę aplinką, 

socialinius vaidmenis ir jų poveikį asmeninei karjerai. 

Mano asmenybės savybės 

Mano gabumai 

Artimoji socialinė aplinka 

Mano psichologinis portretas 

I G  Blynų gaminimo technologija 

Transporto priemonių 

techninis aptarnavimas ir 

priežiūra 

2. KARJEROS GALIMYBIŲ PAŽINIMO SRITIS. Ugdomos kompetencijos: rasti ir veiksmingai 

naudoti karjeros informaciją; pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes; pažinti darbo pasaulio 

galimybes, įvairovę ir kaitą. 

Karjeros informacija ir jos paieška 

Mokymasis visą gyvenimą ir karjera 

Kas vyksta darbo pasaulyje? 

I G Blynų gaminimo technologija 

Transporto priemonių 

techninis aptarnavimas ir 

priežiūra 

3. KARJEROS PLANAVIMO SRITIS. Ugdomos kompetencijos: kelti gyvenimo ir karjeros tikslus;  

gyvenimo ir karjeros tikslų planavimui ir realizavimui pasitelkti asmeninės vizijos ir (ar) karjeros plano 

instrumentus; priimti karjeros sprendimus. 

• Asmeninė ateities vizija 

• Karjeros sprendimai 

• Laiko ir kitų išteklių planavimas 

II G Blynų, lietinių, blynelių ir 

sklindžių gaminimas 

4. KARJEROS ĮGYVENDINIMO SRITIS. Ugdomos kompetencijos: plėtoti ir taikyti karjerai 

svarbiausias bendrąsias kompetencijas; sėkmingai pereiti į naują karjeros aplinką ir įsitvirtinti joje; 

tikslingai ieškoti praktikos, darbo arba kurti savo verslą. 

• Gebėjimas dirbti komandiškai kaip karjeros sėkmės 

sąlyga 

• Kūrybiškas problemų sprendimas 

• Adaptacija naujoje mokymosi aplinkoje 

• Darbo ieškos būdai 

II G Blynų, lietinių, blynelių ir 

sklindžių gaminimas 
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Vidurinis ugdymas 

2022-2023 m. m. 
 

 

Integruojamos temos Grupė Mokomasis dalykas 

1. SAVĘS PAŽINIMO SRITIS. Ugdomos kompetencijos: pažinti ir priimti save – savo asmenybės 

ypatumus, asmenybę kaip visumą ir asmenybės ypatumų sąsajas su karjera; pažinti socialinę aplinką, 

socialinius vaidmenis ir jų poveikį asmeninei karjerai. 

• Savęs pažinimas ir teigiamas vertinimas, leidžiantis į 

karjeros kelią 

• Mano vertybių skalė 

• Socialiniai vaidmenys ir karjera 

• Asmeninė patirtis ir karjera 

1TPR-2022 

1V-2022 

 

I modulis. Įvadas į profesiją 

  

2. KARJEROS GALIMYBIŲ PAŽINIMO SRITIS. Ugdomos kompetencijos: rasti ir veiksmingai 

naudoti karjeros informaciją; pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes; pažinti darbo pasaulio 

galimybes, įvairovę ir kaitą. 

• Informacijos paieškos etapai 

• Mokymo įstaigų įvairovė ir galimybės toliau mokytis 

• Profesijų, kompetencijų ir mokymosi galimybių sąrašas 

1TPR-2022 

1V-2022 

 

I modulis. Įvadas į profesiją 

3. KARJEROS PLANAVIMO SRITIS. Ugdomos kompetencijos: kelti gyvenimo ir karjeros tikslus;  

gyvenimo ir karjeros tikslų planavimui ir realizavimui pasitelkti asmeninės vizijos ir (ar) karjeros plano 

instrumentus; priimti karjeros sprendimus. 

• Mano gyvenimo ir karjeros tikslai 

• Sprendimo priėmimo sunkumai 

• Karjeros planas 

1TPR-2022 

1V-2022 

 

I modulis. Įvadas į profesiją  

4. KARJEROS ĮGYVENDINIMO SRITIS. Ugdomos kompetencijos: plėtoti ir taikyti karjerai 

svarbiausias bendrąsias kompetencijas; sėkmingai pereiti į naują karjeros aplinką ir įsitvirtinti joje; 

tikslingai ieškoti praktikos, darbo arba kurti savo verslą. 

• Streso valdymas mokymosi ir darbo situacijose 

• Konfliktų sprendimo būdai 

• Karjeros dokumentų rengimas 

• Pokalbis dėl darbo 

1TPR-2022 

1V-2022 

 

I modulis. Įvadas į profesiją 
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Profesinis mokymas 

2022-2023 m. m. 

 

Integruojamos temos Grupė Mokomasis dalykas 

 

1. SAVĘS PAŽINIMO SRITIS. Ugdomos kompetencijos: pažinti ir priimti save – savo asmenybės 

ypatumus, asmenybę kaip visumą ir asmenybės ypatumų sąsajas su karjera; pažinti socialinę aplinką, 

socialinius vaidmenis ir jų poveikį asmeninei karjerai. 

• Savęs pažinimas ir teigiamas vertinimas, 

leidžiantis į karjeros kelią 

• Mano vertybių skalė 

• Socialiniai vaidmenys ir karjera 

• Asmeninė patirtis ir karjera 

MKV(M)-2022 

V(P)-2022 

A(P)-2022 

PK(P)-2022 

SDP(P)-2022 

SP(P)-2022 
1V(sį)-2022 

I modulis. Įvadas į profesiją 

  

2. KARJEROS GALIMYBIŲ PAŽINIMO SRITIS. Ugdomos kompetencijos: rasti ir veiksmingai 

naudoti karjeros informaciją; pažinti mokymosi visą gyvenimą galimybes; pažinti darbo pasaulio 

galimybes, įvairovę ir kaitą. 

• Informacijos paieškos etapai 

• Mokymo įstaigų įvairovė ir galimybės toliau 

mokytis 

• Profesijų, kompetencijų ir mokymosi 

galimybių sąrašas 

MKV(M)-2022 

V(P)-2022 

A(P)-2022 

PK(P)-2022 

SDP(P)-2022 

SP(P)-2022 
1V(sį)-2022 

I modulis. Įvadas į profesiją 

3. KARJEROS PLANAVIMO SRITIS. Ugdomos kompetencijos: kelti gyvenimo ir karjeros tikslus;  

gyvenimo ir karjeros tikslų planavimui ir realizavimui pasitelkti asmeninės vizijos ir (ar) karjeros plano 

instrumentus; priimti karjeros sprendimus. 

• Mano gyvenimo ir karjeros tikslai 

• Sprendimo priėmimo sunkumai 

• Karjeros planas 

MKV(M)-2022 

V(P)-2022 

A(P)-2022 

PK(P)-2022 

SDP(P)-2022 

SP(P)-2022 
1V(sį)-2022 

I modulis. Įvadas į profesiją 

  

4. KARJEROS ĮGYVENDINIMO SRITIS. Ugdomos kompetencijos: plėtoti ir taikyti karjerai 

svarbiausias bendrąsias kompetencijas; sėkmingai pereiti į naują karjeros aplinką ir įsitvirtinti joje; 

tikslingai ieškoti praktikos, darbo arba kurti savo verslą. 

• Streso valdymas mokymosi ir darbo 

situacijose 

• Konfliktų sprendimo būdai 

• Karjeros dokumentų rengimas 

• Pokalbis dėl darbo 

MKV(M)-2022 

V(P)-2022 

A(P)-2022 

PK(P)-2022 

SDP(P)-2022 

SP(P)-2022 
1V(sį)-2022 

I modulis. Įvadas į profesiją 
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25 priedas  

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo  

šeimai bendroji programa 

 

PAGRINDINIS UGDYMAS 

 

IG - 38 temos 

1. Sveikatos, sveikos gyvensenos ir šeimos sampratos 

1. Sveikata, savijauta, gyvenimo būdas, aplinka. Gyvenimo būdo, aplinkos įtaka sveikatai. 

2. Ryšiai tarp asmens, šeimos ir bendruomenės sveikatos. 

3. Asmeninis indėlis stiprinat sveikatą, kuriant saugesnę bendruomenę. 

4. Šeimos reikšmė asmens ir visuomenės gyvenime. Tinkami ir netinkami santuokos sudarymo, 

šeimos kūrimo motyvai. 

5. Būsimo sutuoktinio asmenybės pažinimo svarba būsimos šeimos darnos siekiui įgyvendinti. 

6. Asmenų lygiateisiškumo, atsakomybės, pareigų pasidalijimo šeimoje principų svarba. 

7. Pagalbos būdai krizinėse šeimos situacijose. Skyrybų priežastys ir pasekmės tolimesniam 

gyvenimui. 

2.  Fizinė sveikata  

2.1. Fizinis aktyvumas 

8. Mankštos, įvairių fizinių pratimų trumpalaikė ir ilgalaikė nauda įvairių organizmo sistemų 

normaliam vystymuisi (širdies, kraujagyslių ir kvėpavimo sistemos pajėgumui gerinti, imunitetui 

stiprinti, jėgai, ištvermei ir lankstumui didinti, svorio kontrolei, lėtinių ligų rizikai mažinti, gerai 

psichinei savijautai). Pasyvaus gyvenimo būdo įtaka lėtinių ligų atsiradimo rizika. 

9. Savo organizmo pajėgumo, kūno jėgos, ištvermės, lankstumo didinimo būdai. 

10. Kasdieninio fizinio aktyvumo, neturint specialios sportinės įrangos ir priemonių, poreikių 

tenkinimo, įvairių aplinkų ir situacijų naudojimo judėjimui galimybės. 

11. Taisyklingos laikysenos, kvėpavimo, grūdinimosi principai, reikšmė sveikatai  

12. Tinkamo mankštinimosi plano, pratimų komplekso sudarymas 

13. Traumų fizinio aktyvumo metu prevencija ir rizikos mažinimas 

14. Tinkamų ir palankių sveikatai priemonių ir paslaugų  pasirinkimo principai ir svarba 

2.2. Sveika mityba 

15. Sveikos mitybos principai ir taisyklės. Pagrindinės mitybos teorijos. 

16. Vandens ir maisto reikšmė sveikatai.  Mitybos, sveikatos ir kūno masės ryšys. 

17. Medžiagų apykaita organizme. Maisto medžiagų mitybinė vertė Paros maistinių ir energijos 

poreikių tenkinimas. 

18. Valgymo sutrikimų priežastys, jų poveikis augimui ir raidai 

19. Netinkamų maisto produktų vartojimas kaip lėtinių ligų rizikos veiksnys. 

20. Maisto papildai, maisto priedai, genetiškai modifikuoti organizmai, jų poveikis sveikatai. 

21. Asmeninės mitybos plano sudarymas, remiantis mitybos rekomendacijomis paaugliams. 

2.3. Veikla ir poilsis 

22. Racionalios dienotvarkės reikšmė gerai savijautai, darbingumui. 

23. Dienotvarkės koregavimas, atsižvelgiant į besikeičiančius poreikius. 

24. Asmens veiksmai, mažinantys klausos, regos pažeidimus. 

2.4. Asmens ir aplinkos švara 

25. Asmens švaros ir aplinkos poveikis sveikatai, gyvenimo kokybei. 

26. Bendraamžių, žiniasklaidos, mados, reklamos poveikis asmens higienai. 

27. Sąmoningas ir atsakingas higienos priemonių pasirinkimas, analizuojant jų sudėtį, sudedamųjų 
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medžiagų poveikis sveikatai. 

28. Užkrečiamųjų ligų prevencija. 

29. Ekologiškos gamtinės kilmės higienos priemonės. Būdai aplinkos švarai ir tvarkai palaikyti. 

2.5. Lytinis brendimas 

30. Kūno priežiūra ir puoselėjimas. Kūno unikalumo pripažinimas, atsparumas peršamiems 

,,idealaus“ vyro ar moters kūno įvaizdžio stereotipams 

31. Lytinio potraukio sąsajos su hormonų kiekio svyravimais organizme. Lytinį potraukį stiprinantys 

veiksniai, jo išraiškos valdymo svarba ir būdai 

32. Skirtingos lytinės orientacijos. Skirtingos lytinės orientacijos asmenų patiriami išgyvenimai 

visuomenės kontekste. 

Pagarba kito asmens intymumui, jo pasirinkimui. 

33. Visuminė lytiškumo samprata, apimanti biologinį, emocinį, intelektualinį ir dvasinį pradą. 

34. Vaisingumo funkcijos saugojimas kaip prielaida ateityje susilaukti vaikų. Veiksniai, padedantys 

išsaugoti vaisingumą ar kenkiantys jam. 

35. Šeimos planavimo svarba ir metodai. 

36. Palankios ir žalingos nėštumo sąlygos (fiziniai, psichologiniai, socialiniai veiksniai). 

37. Lytinė prievarta, teisinė ir moralinė atsakomybė už jos naudojimą. 

38. Atsakingas lytinis elgesys. Susilaikymo nuo lytinių santykių paauglystėje privalumai. 

IIG - 32 temos 

3. Psichikos sveikata 

3.1. Savivertė 

39. Savo tapatumo, unikalumo suvokimo reikšmė. Savo temperamento, charakterio savybių pažinimo 

svarba, tvirto charakterio ugdymo būdai. Savo stiprybių įsisąmoninimas ir jų panaudojimas. 

3.2. Emocijos ir jausmai 

40. Įvairiose situacijose kylantys jausmai. Jų pažinimo svarba norint valdyti savo elgesį, ugdyti 

savikontrolę, puoselėti gerus tarpusavio santykius su aplinkiniais. 

41. Impulsyvaus reagavimo pasekmės savijautai ir santykiams su kitais. Tinkami intensyvių jausmų 

kontrolės ir išraiškos būdai, neįskaudinant, neįžeidžiant kitų. 

42. Streso samprata. Trumpalaikio ir ilgalaikio streso poveikis sveikatai. Streso valdymo strategijos. 

Egzaminų, testavimo sukeliamo streso prevencija ir valdymas. 

43. Psichologinės krizės požymiai, pagalbos šaltiniai. 

3.3. Savitvarda 

44. Dėmesio koncentracijos ir išlaikymo, savikontrolės svarba kryptingai veikiant ir siekiant norimo 

rezultato. 

45. Visapusiškos informacijos rinkimo ir analizės reikšmė, norint priimti teisingus, apgalvotus 

sprendimus, adekvačiai įvertinti situacijas, žmones, aplinkybes. 

46. Stiprios valios reikšmė ir prasmė žmogaus gyvenimui. 

47. Valios, atkaklumo ugdymo būdai. Saviugdos reikšmė asmenybės raidai. 

3.4. Pozityvus, konstruktyvus mąstymas ir saviraiška 

48. Pozityvus, konstruktyvus mąstymas ir saviraiška. Gyvenimo prasmės, gyvenimo kokybės, 

darnaus vystymosi sampratos, jų sąsajos su asmens psichikos sveikata. 

49. Pozityvaus mąstymo reikšmė žmogaus požiūriui į problemas, nesėkmes. Situacijos, 

priklausančios nuo asmens valios, ir situacijos, nepriklausančios nuo asmens valios ir reikalaujančios 

asmens prisitaikymo. 

50. Kaip atlaikyti sudėtingas situacijas, susidoroti su nepalankių aplinkybių sukeltais emociniais 

išgyvenimais? 

51. Nauji iššūkiai, drąsa išeiti iš ,,komforto zonos“ – kaip asmenybės tobulėjimo prielaidos. 
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52. Savo asmeninių polinkių, talentų, išgalių suvokimas, įsisąmoninimas, pripažinimas. Jų 

atskleidimas ir plėtojimas, siekiant asmenybės augimo ir saviraiškos. Kitų talentų, gebėjimų 

vertinimas. Savo indėlio kuriant bendruomenės, visuomenės gėrį suvokimas, jo realizavimas. 

4. Socialinė sveikata 

4.1. Draugystė ir meilė 

53. Draugystės, kaip asmenis praturtinančio konstruktyvaus ryšio, samprata. Draugystę palaikantys ir 

griaunantys veiksniai. Savo asmeninių savybių, padedančių išlaikyti draugiškus santykius, brandžią 

draugystę ir trukdančių tam, įsisąmoninimas. 

54. Lygiaverčių, pagarbių santykių svarba draugystei Tarpasmeninių konfliktų samprata, 

konstruktyvūs ir nekonstruktyvūs konfliktų sprendimo būdai. 

55. Empatijos reikšmė bendraujant. Aukojimosi, donorystės, savanoriavimo prasmė asmens ir 

visuomenės gerovei. 

56. Meilės reikšmė žmogaus gyvenime. Meilės jausmo raida. Įvairios meilės sampratos: meilė kaip 

susižavėjimas, meilė kaip draugystė, santuokinė meilė kaip įsipareigojimas, ištikimybė ir atsakomybė 

kitam. Meilės, lytinio potraukio, įsimylėjimo panašumai ir skirtumai. 

4.2. Atsparumas rizikingam elgesiui 

57. Vidiniai (asmeniniai) ir išoriniai (aplinkos) veiksniai, galintys daryti neigiamą poveikį jauno 

žmogaus vertybėms, požiūriui, elgesiui. Tinkamo elgesio būdai susidūrus su rizikingomis 

situacijomis, patiriant spaudimą elgtis nederamai. 

58. Asmenys ar organizacijos, galinčios suteikti pagalbą susidūrus su rizikingomis situacijomis. 

59. Galimos nepageidautinos lytinių santykių pasekmės: nenorimas nėštumas, LPI, nutrūkę santykiai 

ir kita. 

60. Apsisaugojimo nuo nenorimo nėštumo, LPI būdai ir priemonės. Smurto rūšys (fizinis, psichinis, 

seksualinis), požymiai. 

61. Lytinė prievarta, teisinė ir moralinė atsakomybė už jos naudojimą. 

62. Smurto poveikis ir pasekmės asmens sveikatai ir raidai. Smurtą naudojantys asmenys. 

63. Pasipriešinimo smurtui būtinybė ir būdai. 

64. Pagalbos šaltiniai (asmenys ir organizacijos). Pagalbos kitam, patiriančiam smurtą, suteikimas 

savarankiškai arba kreipiantis pagalbos į atsakingus asmenis ar organizacijas. 

65. Bendraamžių, žiniasklaidos, masinės kultūros, ideologijų, reklamos, lyčių stereotipų įtaka asmens 

savivokai, lytiškumo raiškai. 

66. Kritinis stereotipų vertinimas.  

67. Pagrindinės bendravimo virtualiojoje erdvėje etikos, saugaus interneto naudojimosi taisyklės. 

68. Moralinė ir teisinė atsakomybė už elgesį virtualiojoje erdvėje. 

69. Pagalbos šaltiniai, susidūrus su pavojais internete ir naudojantis telefonu. 

70. Pavojai internete ir naudojantis telefonu: įtraukimas į rizikingas veiklas ir (ar) nusikalstamas 

veikas, nelegalų darbą (vergystę), pornografiją, prostituciją, seksualinis priekabiavimas ir kita. 

 

VIDURINIS UGDYMAS / SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ PROGRAMA 

I KURSAS - 43 temos  

1. Sveikatos, sveikos gyvensenos ir šeimos sampratos 

1. Visuminė sveikatos samprata. Sveikatai palankaus elgesio ir gyvenimo kokybės sąsajos. 

2. Asmeniniai ir aplinkos veiksniai, stiprinantys ar kenkiantys sveikatai. 

3. Asmeninis indėlis numatant, planuojant, organizuojant savo ir kitų sveikatinimo veiklas. 

4. Šeimos modeliai įvairiose kultūrose, jų kaita istoriniame kontekste. 

5. Vyro ir moters vaidmenų šeimoje, bendruomenėje ir visuomenėje įvairovė, jų raiškos galimybės. 

6. Gyvenimo santuokoje ir gyvenimo nesusituokus pranašumai ir trūkumai. Dažniausios sutuoktinių 

bendravimo klaidos, jų prevencijos būdai. 
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7. Skyrybų priežastys ir pasekmės asmens, šeimos, bendruomenės ir visuomenės gerovei. Tėvų 

atsakomybė vaikams po skyrybų. 

2.1. Fizinis aktyvumas 

8. Fizinių ypatybių (jėgos, greitumo, ištvermės, lankstumo, vikrumo) lavinimo pagrindiniai principai ir 

būdai. Pratimų sistemos, padedančios darniai lavinti kūną. 

9. Įvairių aplinkų pritaikymas judėjimo poreikiui tenkinti. Optimalaus fizinio krūvio, fizinio aktyvumo 

apimties numatymas įvairiais amžiaus tarpsniais. 

10. Taisyklingos laikysenos principai, poveikis sveikatai. Būtinybės koreguoti ydingą laikyseną 

pagrindimas. 

11. Taisyklingo kvėpavimo, grūdinimosi nauda sveikatai. 

12. Traumų prevencija fizinio aktyvumo metu, saugumo judant, mankštinantis, sportuojant principai. 

13. Sveikatai palankių priemonių ir paslaugų pasirinkimas, kritiškas reklamuojamų produktų 

vertinimas. 

2.2. Sveika mityba 

14 -15. Sveikos mitybos principai ir taisyklės. Mitybos poveikis organizmo būklei, fiziniam aktyvumui, 

nėštumui, vaisiaus vystymuisi. 

16. Maisto produktų vertingumas ir žala. Valgymo sutrikimai, jų prevencija. 

17. Maisto produktų laikymo sąlygos. Netinkamų maisto produktų vartojimo įtaka lėtinių ligų 

atsiradimui. 

18. Mitybos plano sudarymas. 

19-20. Mitybos teorijos. Informacijos apie mitybą tinkamas ir netinkamas pateikimas, reklamos keliami 

pavojai. įvairios dietos, jų poveikis organizmui. Vitaminai, makro ir mikroelementai, maisto papildai, 

priedai, teršalai, genetiškai modifikuoti organizmai. 

21. Veiksniai, darantys įtaką kūno įvaizdžio formavimuisi. 

2.3. Veikla ir poilsis 

22. Racionalaus miego, mokymosi ir laisvalaikio ritmo planavimas. 

23. Veiksniai, lemiantys protinį darbingumą. Poilsio ir miego reikšmė asmens sveikatai. 

24. Regos ir klausos sutrikimų prevencijos priemonės. 

25. Kasdienės higienos įpročių svarba gyvenime. Natūralūs organizmo valymo būdai. 

26. Užkrečiamųjų ligų prevencijos priemonės ir būdai. 

27. Neatsakingo higienos priemonių naudojimo pasekmės sveikatai. Reklamos įtaka asmens higienos 

priemonių ir paslaugų pasirinkimui. 

28. Ekologiška ir ergonomiška aplinka. Švarios ir tvarkingos aplinkos išsaugojimas. 

2.5. Lytinis brendimas 

29. Kūno priežiūra ir puoselėjimas. Kūno unikalumo pripažinimas, kritiškas tobulo vyro ar moters kūno 

stereotipų vertinimas. 

30. Galimos nevaldomos lytinės aistros tenkinimo pasekmės: nenorimas (krizinis) nėštumas, lytiškai 

plintančios infekcijos, teisinė atsakomybė ir kt. 

31 Nelygstamos kiekvieno asmens vertės pripažinimo, nepriklausomai nuo jo lytinės orientacijos, 

svarba. Įvairios lytinės orientacijos asmenų patiriami išgyvenimai asmeniniame ir socialiniame 

kontekstuose. Įvairios lytinės orientacijos asmenų diskriminacijos ir atskirties mažinimas. 

32.Egzistencinė lytinio potraukio esmė. 

33. Šeimos planavimo svarba. Šeimos planavimo metodai. Nėštumo nutraukimo pasekmės moters 

organizmui, psichologinei jausenai, santykiams su partneriu, ateičiai. 

34. Nevaisingumo priežastys, jų šalinimo būdai (gydymas, psichoterapija, dirbtinis apvaisinimas, 

įsivaikinimas ir kt.). 

35. Bendra vyro ir moters atsakomybė pradedant vaiką Nėščios moters gyvenimo būdo įtaka būsimo 

kūdikio sveikatai. 
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36. Nėščios moters fiziniai, psichikos pokyčiai. Būsimo kūdikio tėvo vaidmuo moters nėštumo metu. 

 37. Gimdymo ir gimimo procesas. Natūralaus gimdymo pranašumai motinos ir kūdikio sveikatai. 

38. Pogimdyminės depresijos požymiai ir veika. 

39. Naujagimio, kūdikio poreikiai, jų patenkinimo įtaka kūdikio raidai. 

40. Vaiko teisių užtikrinimas ir tėvų atsakomybė. 

41. Geismo, aistros valdymo prasmė ir būdai. Tinkami lytinio potraukio raiškos būdai, atsižvelgiant į 

situaciją, aplinkybes, gerbiant kito asmens ribas ir pasirinkimą. 

42. Susilaikymo nuo lytinių santykių paauglystėje pranašumai. 

43. Apsisaugojimo nuo nepageidaujamo nėštumo, LPI būdai ir priemonės (prezervatyvai, 

kontracepcijos priemonės ir kt.). Hormoninės kontracepcijos poveikis moters organizmui. 

II KURSAS - 25  temos 

3. Psichikos sveikata 

3.1. Savivertė 

44. Savo tapatumo, unikalumo suvokimas. Išorinių veiksnių įtaka asmens savivertės formavimuisi. 

45. Asmens, turinčio teigiamą savivertę, bruožai. Galimi charakterio ugdymo būdai. 

3.2. Emocijos ir jausmai 

46. Emocijų ir jausmų reikšmė žmogaus gyvenime. Intensyvių jausmų poveikis žmogaus sveikatai. 

Savo jausmų pažinimo svarba savo elgesio reguliacijai, santykių su kitais kokybei. Tinkami emocijų, 

jausmų raiškos būdai. 

47. Trumpalaikio ir ilgalaikio streso poveikis sveikatai. Streso valdymo strategijos, būdai, egzaminų, 

testavimo sukeliamo streso prevencijos ir valdymo būdai. 

3.3. Savitvarda 

48. Dėmesio koncentracijos, savikontrolės mechanizmus veikiantys veiksniai. 

49. Visapusiškos informacijos rinkimo ir analizės reikšmė, norint priimti teisingus, apgalvotus 

sprendimus, adekvačiai įvertinti situacijas, žmones, aplinkybes. 

50. Stiprios valios reikšmė ir prasmė žmogaus gyvenimui. Valios, atkaklumo ugdymo būdai. Saviugdos 

vertė ir reikšmė asmenybės raidai 

3.4. Pozityvus, konstruktyvus mąstymas ir saviraiška 

51. Gyvenimo prasmingumo, vertingumo samprata. Vilties reikšmė susidūrus su sunkiomis, 

skausmingomis gyvenimo situacijomis. 

52. Situacijos, priklausančios nuo asmens valios, ir situacijos, nepriklausančios nuo asmens valios, 

reikalaujančios asmens prisitaikymo, susitaikymo. 

53. Savo asmeninių polinkių, talentų, išgalių suvokimas, įsisąmoninimas, pripažinimas. 

54. Asmeninės savybės, padedančios asmenybei tobulėti ir išreikšti save ar trukdančios tam. Jų 

atskleidimas ir plėtojimas, siekiant asmenybės augimo ir saviraiškos. Nauji iššūkiai, drąsa išeiti iš 

,,komforto zonos“ – kaip asmenybės tobulėjimo prielaidos. Gyvenimo planų, saviraiškos perspektyvų 

projektavimas. 

4. Socialinė sveikata 

4.1. Draugystė ir meilė 

55. Draugystės, kaip asmenis praturtinančio konstruktyvaus ryšio, samprata. Ankstesnių ir dabartinių 

draugysčių patirtys, jų įtaka asmenybės augimui. 

56. Tarpasmeninių konfliktų priežastys, konstruktyvūs jų sprendimo būdai. 

57. Ilgalaikių santykių palaikymo prielaidos. Empatijos reikšmė bendraujant. 

58.  Aukojimosi, donorystės, savanoriavimo prasmė asmens ir visuomenės gerovei. 

59. Meilės reikšmė žmogaus gyvenime. Meilės jausmo raida. Įvairios meilės sampratos: meilė kaip 

susižavėjimas, meilė kaip draugystė, santuokinė meilė kaip įsipareigojimas, ištikimybė ir atsakomybė 

kitam. 
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60. Meilės, lytinio potraukio, įsimylėjimo panašumai ir skirtumai. 

4.2. Atsparumas rizikingam elgesiui 

61. Savo poreikių, norų suvokimas ir įsisąmoninimas, priimtinų būdų jiems patenkinti numatymas. 

Grėsmingų, rizikingų situacijų (manipuliacijos, spaudimas, terorizavimas ar pan.) atpažinimo ir būdų 

joms pasipriešinti numatymo svarba. 

62. Fizinio, psichinio, seksualinio smurto požymiai, smurtautojų elgesio ypatumai. Pagalbos šaltiniai 

smurto, priklausomybių gydymo atvejais. 

63. Priklausomybių (alkoholio, tabako, kitų psichiką veikiančių medžiagų, lošimų ar kt.) atsiradimo 

priežastys, vystymasis, žala asmens, šeimos, bendruomenės, visuomenės sveikatai ir gerovei 

64. Bendraamžių, žiniasklaidos, masinės kultūros, ideologijų, reklamos, lyčių stereotipų įtaka 

visuomenės grupių stigmatizavimo, diskriminavimo prielaidoms. 

65. Asmens savitumo, unikalumo, saviraiškos laisvės pripažinimo reikšmė visuomenės įvairovei ir 

turtėjimui. 

66. Pagrindinės bendravimo virtualiojoje erdvėje etikos, saugaus naudojimosi internetu taisyklės. 

67. Moralinė ir teisinė atsakomybė už elgesį virtualiojoje erdvėje. 

68. Pavojai internete: vaikų ir jaunimo įtraukimo į pavojingas veiklas (nusikaltimų vykdymui, organų 

donorystei, prostitucijai,  pornografijai, vergavimui ar kt.) motyvai, tikslai, būdai. Pavojų internete 

atpažinimas, pagalbos šaltiniai su jais susidūrus. 
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26 priedas 

Bendrųjų kompetencijų integravimo į  

modulines profesinio mokymo  

programas forma 

 

                                    ____________________profesinio mokymo programa 

 
Bendrosioms kompetencijoms ugdyti skiriamos 

valandos 
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Profesinio mokymo moduliai           

1. Privalomieji moduliai           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

2. Pasirenkamieji moduliai           

           

    3. Kiti moduliai 

 

          

Iš viso:           

 

 

 

 

 



VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla 

 82 

 

27 priedas Profesinio mokymo planai 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO  MINISTERIJA       
                                     VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla 

2022─2025 m. m.  MOKYMO PLANAS  
 

      

Valstybinis kodas ir suteikiama kvalifikacija:  P21101308 VIRĖJAS       
Specializacija:   -                                                
Bazinis išsilavinimas:  pradinis           
Programos trukmė: 3 metai (60 kreditų profesinio mokymo programa ir 1755 val. socialinių įgūdžių programa) 

PROFESINIO  MOKYMO MODULIAI Kreditų skaičius 

moduliui 

Valandų skaičius  Valandų paskirstymas    

   Kontaktinės valandos Konsultac

ijoms 

Vertinimui I kursas II kursas III kursas Iš viso I–III 

kursuose 

   Teorijai Praktiniam mokymui     

Modulinė profesinio mokymo programa: 60 1485 363 1030 62 30 405 405 810 1620 

1. Privalomoji profesinio mokymo programos dalis, iš jos: 5 135 63 50 10 12 135 405 675 1485 

1.1. Įvadas į profesiją 1 27 14 6 3 4 27 0 0 27 

1.2. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose (Civilinė sauga) 1 27 14 6 3 4 27 0 0 27 

1.3. Fizinis ugdymas 1 27 0 23 2 2 27 0 0 27 

1.4. Darbuotojų sauga ir sveikata 2 54 35 15 2 2 54 0 0 54 

1.5. Įvadas į darbo rinką (mokymasis darbo vietoje) 5 135 0 128 7 0 0 0 135 135 

1.6. Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: 45 1215 300 852 45 18 270 405 540 1215 

1.6.1. Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas 10 270 64 190 10 6 270 0 0 270 

1.6.2. Nesudėtingos technologijos pusgaminių gaminimas 15 405 100 284 15 6 0 405 0 405 

1.6.3. Nesudėtingos technologijos patiekalų gaminimas 20 540 136 378 20 6 0 0 540 540 

2. Pasirenkamoji profesinio mokymo programos programos dalis 5 135 29 95 5 6 0 0 135 135 

2.1. Picų gaminimas 5 135 29 95 5 6 0 0 135 135 

3. Socialinių įgūdžių programa:   0 0 0 0 646 725 384 1755 

3.1. Dorinis ugdymas       27 0 0 27 

3.2. Kalbinis ir literatūrinis ugdymas       78 102 27 207 

3.3. Matematinis ugdymas       77 76 27 180 

3.4. Informacinės technologijos  ir medijų raštingumas       81 108 27 216 

3.5. Meninis ugdymas        54 54 27 135 

3.6. Technologinis ugdymas        54 54 27 135 

3.7. Socialinis ugdymas        54 81 27 162 

3.8. Gamtamokslinis ugdymas        81 54 27 162 

3.9 Fizinis ugdymas       0 54 54 108 

Mokinio psirinktas socialinių įgūdžių ugdymo programos mokymosi turinys    141 141 141 423 

3.10. Bendravimas su kitais žmonėmis  mokymosi ir darbo aplinkoje     75 75 75 225 

3.11. Įsitraukimas į socialinį gyvenimą bei darbinę veiklą        66 66 66 198 

Modulinė profesinio mokymo programa kartu su socialinių įgūdžių 

programa iš viso: 

60 1485 363 1030 62 30 1051 1130 1194 3375 

4. Neformalus švietimas 8 216     80 80 56 216 
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Specializacija:  -                                        

Bazinis išsilavinimas: pagrindinis

Programos trukmė: 3 metai

1. PROFESINIO  MOKYMO DALYKAI

1.1. Privalomi moduliai

I modulis.  Įvadas į profesiją 2 40 4 2 10 1 44 44

II modulis. Tvarkos virtuvėje palaikymas 5 33 77 5 25 6 110 110

III modulis . Pasiruošimas patiekalų gaminimui 5 33 77 5 25 6 110 110

IV modulis. Sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų gaminimas, jų 

apipavidalinimas ir kokybės vertinimas

20 132 308 20 100 6 440+66** 506

V modulis. Saldžiųjų patiekalų gaminimas, jų apipavidalinimas ir 

kokybės vertinimas

10 66 154 10 50 6 220 220

VI modulis. Salotų, užkandžių, garnyrų ir šaltųjų patiekalų 

gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas

15 99 231 15 75 6 330 330

VII modulis. Patiekalų pobūviams gaminimas ir patiekimas 20 132 308 20 100 6 440 440

VIII modulis. Darbas su dokumentais 5 33 77 5 25 6 110 110

IX modulis. Įvadas į darbo rinką 10 220 10 50 6 220 220

1.2. Pasirenkamieji moduliai

Miltinių konditerijos gaminių gaminimas 10 66 154 10 50 6 220 220

1.3. Bendrieji dalykai

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 1 20 1 5 1 22 22

Darbuotojų sauga ir sveikata 2 40 2 10 2 44 44

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas *5 32 84 25 2 * * 44 44*

Iš viso 110 726 1694 105 550 60 528 528 1364 2420

Prakti niam 

mokymui

Valstybinis kodas ir suteikiama kvalifikacija:  P42101303 VIRĖJAS

Savarankiškam 

mokymuisi

Vertinimui I kursas II kursas III kursasKonsultacijoms

**66 valandos naudojamos II kurso pirminio profesinio  mokymo moduliui, iš kurio mokiniai laikys technologijų mokyklinį brandos egzaminą (2022-08-31 Mokytojų tarybos posėdžio protokolo Nr. PT-29 nutarimas)

*Modulinėse profesinio mokymo programose I–II kursuose naudojamos ir įskaitomos vidurinio ugdymo programoje fiziniam aktyvumui nustatytos valandos,  III kurse fiziniam ugdymui skiriama 44 val. (2 kreditai) 90 ir 110 kreditų apimties modulinėse 
profesinio mokymo programose (2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 2 priedo 11.1 ir 11.2 punktų nuostatos). 

2022–2025 m. m.  MOKYMO PLANAS

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Iš  viso

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO  IR SPORTO MINISTERIJA

Dalykų pavadinimas Valandų paskirstymas

Kreditų 

skaičius 

moduliui

Teorijai
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO  MINISTERIJA

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla 

2022–2025 m. m. MOKYMO PLANAS

Valstybinis kodas ir suteikiama kvalifikacija:  P42071604 TRANSPORTO PRIEMONIŲ REMONTININKAS

Specializacijos: -                                        

Programos trukmė:  3 metai

Kreditų skaičius 

moduliui
Teorijai Praktiniam mokymui

Konsultaci

joms

Savarankiš

kam 

mokymuisi

Vertinimui I kursas II kursas III kursas Iš viso

1. PRO FESINIO   MO KYMO  DALYKAI

1.1. Privalomi moduliai

Įvadas į profesiją 2 40 4 2 10 1 44 44

Transporto priemonių vidaus degimo variklių techninė 

priežiūra ir remontas
15 99 231 15 75 6 330 330

Transporto priemonių vidaus degimo variklių maitinimo ir 

uždegimo sistemų techninė priežiūra ir remontas
15 99 231 15 75 6 330 330

Transporto priemonių transmisijos techninė priežiūra ir 

remontas
15 99 231 15 75 6 330+66** 396

Transporto priemonių važiuoklės techninė priežiūra ir 

remontas
20 132 308 20 100 6 440 440

Transporto priemonių elektros įrenginių techninė priežiūra ir 

remontas
15 99 231 15 75 6 330 330

Įvadas į darbo rinką 10 - 220 10 50 6 220 220

1.2. Pasirenkamieji moduliai

Transporto priemonių elektroninių valdymo sistemų 

diagnostika, naudojant diagnostines sistemas
10 66 154 10 50 6 220 220

1.3. Bendrieji dalykai

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 1 20 - 1 5 1 22 22

Darbuotojų sauga ir sveikata 2 40  - 2 10 2 44 44

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 5 32 84  - 25 2 * * 44 44

2420
616 1034

*Modulinėse profesinio mokymo programose I–II kursuose naudojamos ir įskaitomos vidurinio ugdymo programoje fiziniam aktyvumui nustatytos valandos,  III kurse fiziniam ugdymui skiriama 44 
val. (2 kreditai) 90 ir 110 kreditų apimties modulinėse profesinio mokymo programose (2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 
2 priedo 11.1 ir 11.2 punktų nuostatos). 

**66 valandos naudojamos II kurso pirminio profesinio  mokymo moduliui, iš kurio mokiniai laikys technologijų mokyklinį brandos egzaminą (2022-08-31 Mokytojų tarybos posėdžio protokolo Nr. 
PT-29 nutarimas)

Dalykų pavadinimas

Valandų paskirstymas

770
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Specializacija:   -                                     
Bazinis išsilavinimas:  pradinis

Modulinė profesinio mokymo programa: 60 1485 363 1030 62 30 405 405 810 1620

1. Privalomoji profesinio mokymo programos dalis, iš jos: 5 135 63 50 10 12 135 405 675 1485
1.1. Įvadas į profesiją 1 27 14 6 3 4 27 0 0 27
1.2. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose (Civilinė sauga) 1 27 14 6 3 4 27 0 0 27
1.3. Fizinis ugdymas 1 27 0 23 2 2 27 0 0 27
1.4. Darbuotojų sauga ir sveikata 2 54 35 15 2 2 54 0 0 54

1.5. Įvadas į darbo rinką (mokymas( is) darbo vietoje) 5 135 0 128 7 0 0 0 135 135

1.6. Kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai: 45 1215 300 852 45 18 270 405 540 1215

1.6.1. Maisto produktų ir žaliavų parinkimas, pirminis jų apdorojimas 10 270 64 190 10 6 270 0 0 270
1.6.2. Nesudėtingos technologijos pusgaminių gaminimas 15 405 100 284 15 6 0 405 0 405

1.6.3. Nesudėtingos technologijos patiekalų gaminimas 20 540 136 378 20 6 0 0 540 540

2. Pasirenkamoji profesinio mokymo programos programos dalis 5 135 29 95 5 6 0 0 135 135

2.2. Picų gaminimas 5 135 29 95 5 6 0 0 135 135

3. Socialinių įgūdžių programa: 0 0 0 0 648 729 378 1755
3.1. Dorinis ugdymas 27 0 0 27

3.2. Kalbinis ir literatūrinis ugdymas 81 108 27 216

3.3. Matematinis ugdymas 81 81 27 189
3.4. Informacinės technologijos  ir medijų raštingumas 81 108 27 216
3.5. Meninis ugdymas 54 54 27 135
3.6. Technologinis ugdymas 54 54 27 135
3.7. Socialinis ugdymas 54 81 27 162
3.8. Gamtamokslinis ugdymas 81 54 27 162

3.9 Fizinis ugdymas 0 54 54 108

Mokinio psirinktas socialinių įgūdžių ugdymo programos mokymosi 135 135 135 405

3.10. Bendravimas su kitais žmonėmis  mokymosi ir darbo aplinkoje 72 72 72 216

3.11. Įsitraukimas į socialinį gyvenimą bei darbinę veiklą 63 63 63 189

Modulinė profesinio mokymo programa kartu su socialinių įgūdžių 60 1485 363 1030 62 30 1053 1134 1188 3375

4. Neformalus švietimas 8 216 80 80 56 216
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I–III 
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I kursas II kursas III kursas
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Kontaktinės 

valandos
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ų

 

sk
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T
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 Valandų paskirstymas

Programos trukmė: 3 metai (60 kreditų profesinio mokymo programa ir 1755 val. socialinių įgūdžių programa)

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO  MINISTERIJA
VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

2021─2024 m. m.  MOKYMO PLANAS
 Valstybinis kodas ir suteikaima kvalifikacija:  21101308 VIRĖJAS
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Specializacija:   -                                     

Bazinis išsilavinimas:  pagrindinis

Programos trukmė: 3 metai

1. PROFESINIO  MOKYMO DALYKAI

1.1. Privalomi moduliai

I modulis. Įvadas į profesiją 2 34 10 2 10 1 44 44

II modulis. Metalo technologiniai darbai 10 66 154 10 50 6 220 220

III modulis. Variklių techninė priežiūra ir remontas 10 66 154 10 50 6 220 220

IV modulis. „Otto“ variklių maitinimo ir uždegimo sistemų techninė 10 66 154 10 50 6 220 220

V modulis. Dyzelinių variklių maitinimo sistemų techninė priežiūra ir 

remontas
10 66 154 10 50 6 220 220

VI modulis. Transmisijos techninė priežiūra ir remontas 10 66 154 10 50 6 220 220

VII modulis. Važiuoklės techninė priežiūra ir remontas 10 66 154 10 50 6 220 220

VII modulisI. Stabdžių techninė priežiūra ir remontas 10 66 154 10 50 6 220 220

IX modulis. Elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas 10 66 154 10 50 6 220+66** 286

X modulis. Įvadas į darbo rinką 10 220 10 50 6 220 220

1.2. Pasirenkamieji moduliai

KET (kelių eismo taisyklės) 5 33 77 5 25 6 110 110

Elektroninių valdymo sistemų diagnostika, naudojantis (OBD) jungtimi 5 33 77 5 25 6 110 110

1.3. Bendrieji dalykai

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 1 22 1 5 1 22 22

Darbuotojų sauga ir sveikata 2 44 2 10 2 44 44

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas *5 32 78 25 2 * * 44 44

Iš viso 110 694 1616 105 525 70 528 638 1254 2420

*Modulinėse profesinio mokymo programose I–II kursuose naudojamos ir įskaitomos vidurinio ugdymo programoje fiziniam aktyvumui nustatytos valandos,  III kurse fiziniam ugdymui skiriama 44 val. (2 kreditai) 90 ir 110 
kreditų apimties modulinėse profesinio mokymo programose (2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 2 priedo 11.1 ir 11.2 punktų nuostatos). 

Iš viso 

programai

2021─2024 m. m.  MOKYMO PLANAS

**66 valandos naudojamos II kurso pirminio profesinio  mokymo moduliui, iš kurio mokiniai laikys technologijų mokyklinį brandos egzaminą (2022-08-31 Mokytojų tarybos posėdžio protokolo Nr. PT-29 nutarimas)

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO  MINISTERIJA

III kursasII kursasI kursas

 Valstybinis kodas ir suteikaima kvalifikacija: M43071604  AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS

Dalykų pavadinimas

Kreditų 

skaičius 

moduliui

Teorijai Praktiniam 

mokymui

Konsul-  

tacijoms

Savaran- 

kiškam 

moky- 

muisi

Vertini-  

mui
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Specializacija:  -                                        

Bazinis išsilavinimas: pagrindinis

Programos trukmė: 3 metai

1. PROFESINIO  MOKYMO DALYKAI

1.1. Privalomi moduliai

I modulis.  Įvadas į profesiją 2 40 4 2 10 1 44 44

II modulis. Darbo vietos paruošimas 5 33 77 5 25 6 110 110

III modulis.Nemielinės tešlos konditerijos gaminių gamyba 20 132 308 20 100 6 440 440

IV modulis. Mielinės tešlos konditerijos gaminių gamyba 10 66 154 10 50 6 220 220

V modulis. Kreminės konditerijos gamyba 10 66 154 10 50 6 220+66** 286

VI modulis. Konditerijos pusgaminių ir puošimo elemntų 

gamyba

15 99 231 15 75 6 330 330

VII modulis. Įvadas į darbo rinką 10 0 220 10 50 6 220 220

1.2. Pasirenkamieji moduliai

VIII modulis. Desertų gamyba 5 33 77 5 25 6 110 110

IVX modulis. Šakočių gamyba 5 33 77 5 25 6 110 110

1.3. Bendrieji dalykai

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 1 22 0 1 5 1 22 22

Darbuotojų sauga ir sveikata 2 44 0 2 10 2 44 44

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 5* 26 84 5 25 2 * * 44 44

Iš viso 90 594 1386 90 450 54 660 616 704 1980

*Modulinėse profesinio mokymo programose I–II kursuose naudojamos ir įskaitomos vidurinio ugdymo programoje fiziniam aktyvumui nustatytos valandos,  III kurse fiziniam ugdymui skiriama 44 val. (2 kreditai) 90 ir 110 kreditų apimties modulinėse 
profesinio mokymo programose (LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-05-08 Nr. V-681 įsakymo "Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 metų balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 "Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo" pakeitimo 16 punkto nuostatos). 
**66 valandos naudojamos II kurso pirminio profesinio  mokymo moduliui, iš kurio mokiniai laikys technologijų mokyklinį brandos egzaminą (2022-08-31 Mokytojų tarybos posėdžio protokolo Nr. PT-29 nutarimas)

2021–2024 m. m.  MOKYMO PLANAS

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Iš  viso

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO  IR SPORTO MINISTERIJA

Dalykų pavadinimas Valandų paskirstymas

Kreditų 

skaičius 

moduliui

Teorijai Prakti niam 

mokymui

Valstybinis kodas ir suteikiama kvalifikacija:  P42101301 KONDITERIS

Savarankiškam 

mokymuisi

Vertinimui I kursas II kursas III kursasKonsultacijoms
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Specializacija:  -                                        

Bazinis išsilavinimas: pagrindinis

Programos trukmė: 3 metai

1. PROFESINIO  MOKYMO DALYKAI

1.1. Privalomi moduliai

I modulis.  Įvadas į profesiją 2 40 4 2 10 1 44 44

II modulis. Tvarkos virtuvėje palaikymas 5 33 77 5 25 6 110 110

III modulis . Pasiruošimas patiekalų gaminimui 5 33 77 5 25 6 110 110

IV modulis. Sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų gaminimas, jų 

apipavidalinimas ir kokybės vertinimas

20 132 308 20 100 6 440+66** 506

V modulis. Saldžiųjų patiekalų gaminimas, jų apipavidalinimas ir 

kokybės vertinimas

10 66 154 10 50 6 220 220

VI modulis. Salotų, užkandžių, garnyrų ir šaltųjų patiekalų 

gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas

15 99 231 15 75 6 330 330

VII modulis. Patiekalų pobūviams gaminimas ir patiekimas 20 132 308 20 100 6 440 440

VIII modulis. Darbas su dokumentais 5 33 77 5 25 6 110 110

IX modulis. Įvadas į darbo rinką 10 220 10 50 6 220 220

1.2. Pasirenkamieji moduliai

Miltinių konditerijos gaminių gaminimas 10 66 154 10 50 6 220 220

1.3. Bendrieji dalykai

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 1 20 1 5 1 22 22

Darbuotojų sauga ir sveikata 2 40 2 10 2 44 44

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas *5 32 84 25 2 * * 44 44

Iš viso 110 726 1694 105 550 60 528 528 1364 2420

**66 valandos naudojamos II kurso pirminio profesinio  mokymo moduliui, iš kurio mokiniai laikys technologijų mokyklinį brandos egzaminą (2022-08-31 Mokytojų tarybos posėdžio protokolo Nr. PT-29 nutarimas)

Valstybinis kodas ir suteikiama kvalifikacija:  P42101303 VIRĖJAS

Savarankiškam 

mokymuisi

Vertinimui I kursas II kursas III kursasKonsultacijoms

*Modulinėse profesinio mokymo programose I–II kursuose naudojamos ir įskaitomos vidurinio ugdymo programoje fiziniam aktyvumui nustatytos valandos,  III kurse fiziniam ugdymui skiriama 44 val. (2 kreditai) 90 ir 110 kreditų apimties modulinėse 
profesinio mokymo programose (LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-05-08 Nr. V-681 įsakymo "Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 metų balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 "Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir 
vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo" pakeitimo 16 punkto nuostatos). 

2021–2024 m. m.  MOKYMO PLANAS

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Iš  viso

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO  IR SPORTO MINISTERIJA

Dalykų pavadinimas Valandų paskirstymas

Kreditų 

skaičius 

moduliui

Teorijai Prakti niam 

mokymui
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Specializacija:  -                                        

Bazinis išsilavinimas: pagrindinis

Programos trukmė:  3 metai

1. PROFESINIO  MOKYMO DALYKAI

1.1. Privalomi moduliai

I modulis.Įvadas į profesiją 1 18 4 4 5 1 22 22

II modulis. Buhalterinės apskaitos tvarkymas 10 66 154 10 50 6 220 220

III modulis. Turto dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje 15 99 231 15 75 6 330 330

IV modulis.  Įsipareigojimų dokumentų tvarkymas ir registravimas apskaitoje 10 66 154 10 50 6
220

220

V modulis.  Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir apskaitymas 10 66 154 10 50 6 220 220

VI modulis. Įvadas į darbo rinką 5 110 5 25 6
110

110

1.2. Pasirenkamieji moduliai

Finansinių ataskaitų rengimas 5 33 77 5 25 6 110 110

1.3. Bendrieji dalykai

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 1 18 4 1 5 1 22 22

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 1* 22 1 5 1 22*

Darbuotojų sauga ir sveikata 2 12 30 2 10 2 44 44

Iš viso 60 378 940 63 300 41 528 330 462 1320

*Modulinėse profesinio mokymo programose I–II kursuose naudojamos ir įskaitomos vidurinio ugdymo programoje fiziniam aktyvumui nustatytos valandos,  III kurse fiziniam ugdymui neskiriama valandų 60 kreditų apimties 

modulinėse profesinio mokymo programose (LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-05-08 Nr. V-681 įsakymo "Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 metų balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 "Dėl 2019-2020 ir 2020-

2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo" pakeitimo 16 punkto nuostatos). 

Valstybinis kodas ir suteikiama kvalifikacija:  P42041101 APSKAITININKAS

Savarankiškam 

mokymuisi

Vertini-  mui I kursas II kursasKonsultacijoms III kursas

2020–2023 m. m. MOKYMO PLANAS

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Iš  viso

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO  IR SPORTO MINISTERIJA

Dalykų pavadinimas Valandų paskirstymas

Kreditų 

skaičius 

moduliui

Teorijai Prakti niam 

mokymui
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Specializacija:  -                                        

Bazinis išsilavinimas:  pagrindinis

Programos trukmė: 3 metai

1. PROFESINIO  MOKYMO DALYKAI

1.1. Privalomi moduliai

I modulis.Įvadas į profesiją 1 18 4 4 5 1 22 22

II modulis. Pasiruošimas aptarnauti svečius 10 66 154 10 50 6 220 220

III modulis. Svečių aptarnavimas 10 66 154 10 50 6 220 220

IV modulis. Baro paruošimas, jo priežiūra ir svečių aptarnavimas 5 33 77 5 25 6
110

110

V modulis.  Barmeno darbo organizavimas 5 33 77 5 25 6 110 110

VI modulis. Gėrimų, kokteilių, nesudėtingų šaltųjų ir karštųjų užkandžių gaminimas bei 

patiekimas
15 99 231 15 75 6

330
330

VII modulis. Įvadas į darbo rinką 5 110 5 25 6
110

110

1.2. Pasirenkamieji moduliai

Įvairių skonių kavos gaminimas ir patiekimas 5 33 77 5 25 6 110 110

1.3. Bendrieji dalykai

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 1 18 4 1 5 1 22 22

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 1* 22 1 5 1 22*

Darbuotojų sauga ir sveikata 2 12 30 2 10 2 44 44

Iš viso 60 378 940 63 300 47 528 330 462 1320

*Modulinėse profesinio mokymo programose I–II kursuose naudojamos ir įskaitomos vidurinio ugdymo programoje fiziniam aktyvumui nustatytos valandos,  III kurse fiziniam ugdymui neskiriama valandų 60 kreditų apimties modulinėse profesinio mokymo 

programose (LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-05-08 Nr. V-681 įsakymo "Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 metų balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 "Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo" pakeitimo 16 punkto nuostatos). 

2020–2023 m. m.  MOKYMO PLANAS

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Iš  viso

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO  IR SPORTO MINISTERIJA

Dalykų pavadinimas Valandų paskirstymas

Kreditų 

skaičius 

moduliui

Teorijai Prakti niam 

mokymui

Valstybinis kodas ir suteikiama kvalifikacija: P32101308 PADAVĖJAS IR BARMENAS

Savarankiškam 

mokymuisi

Vertinimui I kursas III kursasKonsultacijoms II kursas
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Specializacija:   -                                     

Bazinis išsilavinimas:  pagrindinis

Programos trukmė: 3 metai

1. PROFESINIO  MOKYMO DALYKAI

1.1. Privalomi moduliai

I modulis. Įvadas į profesiją 2 34 10 2 10 1 44 44

II modulis. Metalo technologiniai darbai 10 66 154 10 50 6 220 220

III modulis. Variklių techninė priežiūra ir remontas 10 66 154 10 50 6 220 220

IV modulis. „Otto“ variklių maitinimo ir uždegimo sistemų techninė 10 66 154 10 50 6 220 220

V modulis. Dyzelinių variklių maitinimo sistemų techninė priežiūra ir 

remontas
10 66 154 10 50 6 220 220

VI modulis. Transmisijos techninė priežiūra ir remontas 10 66 154 10 50 6 220 220

VII modulis. Važiuoklės techninė priežiūra ir remontas 10 66 154 10 50 6 220 220

VII modulisI. Stabdžių techninė priežiūra ir remontas 10 66 154 10 50 6 220 220

IX modulis. Elektros įrenginių techninė priežiūra ir remontas 10 66 154 10 50 6 220 220

X modulis. Įvadas į darbo rinką 10 220 10 50 6 220 220

1.2. Pasirenkamieji moduliai

KET (kelių eismo taisyklės) 5 33 77 5 25 6 110 110

Elektroninių valdymo sistemų diagnostika, naudojantis (OBD) jungtimi 5 33 77 5 25 6 110 110

1.3. Bendrieji dalykai

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 1 22 1 5 1 22 22

Darbuotojų sauga ir sveikata 2 44 2 10 2 44 44

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas *5 32 78 25 2 33* 33* 44 110*

Iš viso 110 694 1616 105 525 70 561 605 1254 2420

*Modulinėse profesinio mokymo programose I–II kursuose naudojamos ir įskaitomos vidurinio ugdymo programoje fiziniam aktyvumui nustatytos valandos,  III kurse fiziniam ugdymui 

skiriama 44 val. (2 kreditai) 90 ir 110 kreditų apimties modulinėse profesinio mokymo programose (LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-05-08 Nr. V-681 įsakymo "Dėl švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2019 metų balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 "Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 

patvirtinimo" pakeitimo 16 punkto nuostatos). 

Iš viso 

programai

2020─2023 m. m.  MOKYMO PLANAS

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO  MINISTERIJA

III kursasII kursasI kursas

 Valstybinis kodas ir suteikaima kvalifikacija: M43071604  AUTOMOBILIŲ MECHANIKAS

Dalykų pavadinimas

Kreditų 

skaičius 

moduliui

Teorijai Praktiniam 

mokymui

Konsul-  

tacijoms

Savaran- 

kiškam 

moky- 

muisi

Vertini-  

mui
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Specializacija:  -                                        

Bazinis išsilavinimas: pagrindinis

Programos trukmė: 3 metai

1. PROFESINIO  MOKYMO DALYKAI

1.1. Privalomi moduliai

I modulis.  Įvadas į profesiją 2 40 4 2 10 1 44 44

II modulis. Tvarkos virtuvėje palaikymas 5 33 77 5 25 6 110 110

III modulis . Pasiruošimas patiekalų gaminimui 5 33 77 5 25 6 110 110

IV modulis. Sriubų, karštųjų patiekalų ir padažų gaminimas, jų 

apipavidalinimas ir kokybės vertinimas

20 132 308 20 100 6 440 440

V modulis. Saldžiųjų patiekalų gaminimas, jų apipavidalinimas ir 

kokybės vertinimas

10 66 154 10 50 6 220 220

VI modulis. Salotų, užkandžių, garnyrų ir šaltųjų patiekalų 

gaminimas, jų apipavidalinimas ir kokybės vertinimas

15 99 231 15 75 6 330 330

VII modulis. Patiekalų pobūviams gaminimas ir patiekimas 20 132 308 20 100 6 440 440

VIII modulis. Darbas su dokumentais 5 33 77 5 25 6 110 110

IX modulis. Įvadas į darbo rinką 10 220 10 50 6 220 220

1.2. Pasirenkamieji moduliai

Miltinių konditerijos gaminių gaminimas 10 66 154 10 50 6 220 220

1.3. Bendrieji dalykai

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 1 20 1 5 1 22 22

Darbuotojų sauga ir sveikata 2 40 2 10 2 44 44

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas *5 32 84 25 2 33* 33* 44 110*

Iš viso 110 726 1694 105 550 60 561 495 1364 2420

*Modulinėse profesinio mokymo programose I–II kursuose naudojamos ir įskaitomos vidurinio ugdymo programoje fiziniam aktyvumui nustatytos valandos,  III kurse fiziniam ugdymui 
skiriama 44 val. (2 kreditai) 90 ir 110 kreditų apimties modulinėse profesinio mokymo programose (LR švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020-05-08 Nr. V-681 įsakymo "Dėl švietimo, 
mokslo ir sporto ministro 2019 metų balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 "Dėl 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 
patvirtinimo" pakeitimo 16 punkto nuostatos). 

2020–2023 m. m.  MOKYMO PLANAS

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Iš  viso

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO  IR SPORTO MINISTERIJA

Dalykų pavadinimas Valandų paskirstymas

Kreditų 

skaičius 

moduliui

Teorijai Prakti niam 

mokymui

Valstybinis kodas ir suteikiama kvalifikacija:  P42101303 VIRĖJAS

Savarankiškam 

mokymuisi

Vertinimui I kursas II kursas III kursasKonsultacijoms
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1. PROFESINIO  MOKYMO DALYKAI

1.1. Privalomi moduliai

I modulis. Įvadas į profesiją 1 18 4 4 5 1 22

II modulis. Buhalterinės apskaitos tvarkymas 10 66 154 10 50 6 220

III modulis. Turto dokumentų tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje
15 99 231 15 75 6 330

IV modulis.  Įsipareigojimų dokumentų tvarkymas ir 

registravimas apskaitoje
10 66 154 10 50 6 220

V modulis.  Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir 

apskaitymas
10 66 154 10 50 6 220

VI modulis. Įvadas į darbo rinką 5 110 5 25 6 110

1.2. Pasirenkamieji moduliai

Finansinių ataskaitų rengimas 5 33 77 5 25 6 110

1.3. Bendrieji dalykai

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 1 18 4 1 5 1 22

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 1 22 1 5 1 22

Darbuotojų sauga ir sveikata 2 12 30 2 10 2 44

Iš viso 60 378 940 63 300 41 1320

Konsultacijoms Savarankiškam 

mokymuisi

Vertinimui

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA

Iš  viso

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

2022–2023 m. m. MOKYMO PLANAS

Valstybinis kodas ir suteikiama kvalifikacija: P43041101  APSKAITININKAS 

Specializacija: -

Bazinis išsilavinimas: vidurinis

Programos trukmė: 1 metai

Dalykų pavadinimas

Valandų paskirstymas

Kreditų 

skaičius 

moduliui

Teorijai Praktiniam 

mokymui
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1. PROFESINIO  MOKYMO DALYKAI

1.1. Privalomi moduliai

I modulis. Buhalterinės apskaitos tvarkymas 10 54 126 10 90 6 180

II modulis. Turto dokumentų tvarkymas ir registravimas 

apskaitoje
15 81 189 15 135 6 270

III modulis.  Įsipareigojimų dokumentų tvarkymas ir 

registravimas apskaitoje
10 54 126 10 90 6 180

IV modulis.  Pajamų ir sąnaudų duomenų formavimas ir 

apskaitymas
10 54 126 10 90 6 180

V modulis. Įvadas į darbo rinką 5 90 5 45 6 90

Iš viso 50 243 657 50 450 30 900

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA

Iš  viso

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

2022-2023 m. m. MOKYMO PLANAS

Valstybinis kodas ir suteikiama kvalifikacija: T43041102  APSKAITININKAS 

Specializacija: -

Bazinis išsilavinimas: vidurinis

Programos trukmė: 1 metai

Dalykų pavadinimas

Valandų paskirstymas

Kreditų 

skaičius 

moduliui

Teorijai Praktiniam 

mokymui

Konsultacijoms Savarankiškam 

mokymuisi

Vertinimui
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Kreditų 

skaičius 

moduliui

Teorijai Praktiniam 

mokymui

Konsultacijoms Savarankiškam 

mokymuisi

Vertinimui I kursas Iš viso 

programai

1. PROFESINIO  MOKYMO DALYKAI

1.1. Privalomi moduliai

 Įvadas į profesiją 1 18 4 4 5 1 22 22

I modulis. Darbo vietos ir įrangos paruošimas darbui, prekių 

paruošimas pardavimui
10 66 154 10 50 6 220

220

II modulis. Prekių priėmima sir sandėliavimas. 10 66 154 10 50 6 220 220

III modulis. Pirkėjų aptarnavimas 20 132 308 20 100 6 440 440

IV modulis. Materialinių vertybių apskaitos vykdymas 5 33 77 5 25 6 110
110

V. Įvadas į darbo rinką 5 0 110 5 25 6 110 110

1.2. Pasirenkamieji moduliai

Pasirenkamasis modulis 5 33 77 5 25 6 110 110

1.3. Bendrieji dalykai

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 1 18 4 1 5 1 22 22

Darbuotojų sauga ir sveikata 2 12 30 2 10 2 44 44

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 1 0 22 1 5 1 22 22

Iš viso 60 378 940 63 300 41 1320 1320

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA

Specializacija: -                                        

Programos trukmė: 1 metai

Valstybinis kodas ir suteikiama kvalifikacija: P32041601  PARDAVĖJAS - KASININKAS  

Dalykų pavadinimas

Valandų paskirstymas

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Bazinis išsilavinimas: pagrindinis

2022─2023 m. m. MOKYMO PLANAS
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Kreditų 

skaičius 

moduliui

Teorijai Praktiniam 

mokymui

Konsultacijoms Savarankiškam 

mokymuisi

Vertinimui I kursas Iš viso 

programai

1. PROFESINIO  MOKYMO DALYKAI

1.1. Privalomi moduliai

I modulis. Darbo vietos ir įrangos paruošimas darbui, prekių 

paruošimas pardavimui
10 54 126 10 90 6 180

180

II modulis. Prekių priėmima sir sandėliavimas 10 54 126 10 90 6 180 180

III modulis. Pirkėjų aptarnavimas 20 108 252 20 180 6 360 360

IV modulis. Materialinių vertybių apskaitos vykdymas 5 27 63 5 45 6 90 90

V. Įvadas į darbo rinką 5 0 90 5 45 6 90 90

Iš viso 50 243 657 50 450 30 900 900

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA

Specializacija: -                                        

Programos trukmė: 1 metai

Valstybinis kodas ir suteikiama kvalifikacija: T32041601 PARDAVĖJAS - KASININKAS  

Dalykų pavadinimas

Valandų paskirstymas

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Bazinis išsilavinimas: pagrindinis

2022─2023 m. m. MOKYMO PLANAS
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1. PROFESINIO  MOKYMO DALYKAI

1.1. Privalomi moduliai

Įvadinis modulis. Įvadas į  profesiją 1 22 1 5 1 22

I modulis. Transporto priemonių sandara 5 31 79 5 25 6 110

II modulis. Transporto priemonių, transporto priemonių junginių 

eksploatacija

5 30 80 5 25 6 110

III  modulis. Krovinių pakrovimas, iškrovimas bei tvirtinimas 5 29 81 5 25 6 110

IV  modulis. Saugus ir ekonomiškas transporto priemonės 

vairavimas

5 32 78 5 25 6 110

Vmodulis. Pavojingos situacijos kelyje 5 32 78 5 25 6 110

VI modulis. Netinkamų veiksmų darbe teisinės pasekmės 5 32 78 5 25 6 110

VII modulis. Darbo ir poilsio režimai 5 30 80 5 25 6 110

VIII modulis. Krovinių vežimo dokumentacija 5 30 80 5 25 6 110

IX modulis.Pavojingų krovinių vežimas 5 29 81 5 25 6 110

X  modulis. Įvadas į darbo rinką 5 110 5 25 6 110

1.2. Pasirenkamieji moduliai

Profesinės užsienio kalbos vartojimas 5 33 77 5 25 6 110

1. 3. Bendrieji dalykai 

Saugus elgesys ekstramaliose situacijose 1 22 1 5 1 22

II modulisSąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 1 22 1 5 1 22

III modulis. Darbuotojų sauga ir sveikata 2 44 2 10 4 44

Iš viso 56 330 902 56 280 67 1232

Teorijai

Valandų paskirstymas

2022─2023 m. m. MOKYMO PLANAS

Valstybinis kodas ir suteikiama kvalifikacija:  M32104101   MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVINIAMS VEŽTI VAIRUOTOJAS 

Specializacija: -                                       

Bazinis išsilavinimas: pagrindinis

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Programos trukmė: 1 metai

Dalykų pavadinimas

Kreditų skaičius 

moduliui

Praktiniam 

mokymui

Konsultacijoms Iš visoVertinimuiSavarankiškam 

mokymuisi
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Kreditų skaičius 

moduliui

Teorijai Praktiniam mokymui Konsultacijoms Savarankiškam mokymuisi Vertinimui Iš viso 

1. PROFESINIO  MOKYMO DALYKAI

1.1. Privalomi moduliai

I modulis. C ir CE kategorijų motorinės transporto 

priemonės eksploatavimas ir vairavimas

5 40 50 5 45 6 90

II modulis. Krovinių vežimas komerciniais tikslais 10 68 112 10 90 6 180

III modulis. Įvadas į darbo rinką
5 90 5 45 6 90

Iš viso

20 108 252 20 180 18 360

Valandų paskirstymasDalykų pavadinimas

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA

Bazinis išsilavinimas:  pagrindinis

Specializacija: -

Programos trukmė: 1 metai

Valstybinis kodas ir suteikiama kvalifikacija: T32104101  MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ KROVINIAMS VEŽTI VAIRUOTOJAS

2022─2023 m. m. MOKYMO PLANAS
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA  

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla  

2022–2023 m. m.  MOKYMO PLANAS           

SLAUGYTOJO PADĖJĖJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA  

Valstybinis kodas ir suteikiama kvalifikacija: P43091301     SLAUGYTOJO PADĖJĖJAS 

Specializacijos: -                                                   

Bazinis išsilavinimas: vidurinis           

Programos trukmė: 1 metai           

Dalykų pavadinimas Valandų paskirstymas 

Kreditų 

skaičius 

moduliui 

Teorijai Praktiniam 

mokymui 

Konsul-  

tacijoms 
Savarankiškam 

mokymuisi 

Vertinimui I kursas Iš      viso 

1. PROFESINIO  MOKYMO DALYKAI                 

1.1. Privalomi moduliai                 

Įvadas į profesiją 1 10 12 1 5 1 22 22 

Higieninių paciento reikmių tenkinimas 10 66 154 10 50 6 220 220 

Paciento slaugymas ir pagalba atliekant slaugos 

ar akušerijos veiksmus 

20 132 308 20 100 6 440 440 

Pacientų išskyrų ir sekretų tvarkymas 10 66 154 10 50 6 220 220 

Techninių slaugos darbų atlikimas 5 33 77 5 25 6 110 110 

Įvadas į darbo rinką 5 - 110 5 25 6 110 110 

1.2. Pasirenkamieji moduliai               

Pasirenkamasis modulis 5 33 77 5 25 6 110 110 

1.3. Bendrieji dalykai         

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose  1 18 4 1 5 1 22 22 

Darbuotojų sauga ir sveikata 2 38 6 2 10 2 44 44 

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 1 - 22 - 5 1 22 22 

Iš viso: 

 

60 396 924 59 300 41 1320 1320 
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LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA 

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla  

2022–2023 m. m. MOKYMO PLANAS 

SLAUGYTOJO PADĖJĖJO PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA  

Valstybinis kodas ir suteikiama kvalifikacija: T43091302  SLAUGYTOJO PADĖJĖJAS 

Specializacijos:  -                                                  

Bazinis išsilavinimas: vidurinis           

Programos trukmė: 1 metai           

Dalykų pavadinimas Valandų paskirstymas 

Kreditų 

skaičius 

moduliui 

Teorijai Praktiniam 

mokymui 

Konsul-  

tacijoms 

Savarankiškam 

mokymuisi 

Vertinimui I kursas Iš      viso 

 PROFESINIO  MOKYMO DALYKAI                 

Privalomi moduliai                 

1. Higieninių paciento reikmių 

tenkinimas 

10 54 126 10 90 6 180 180 

2. Paciento slaugymas ir pagalba 

atliekant slaugos ar akušerijos 

veiksmus 

20 108 252 20 180 6 360 360 

3. Pacientų išskyrų ir sekretų 

tvarkymas 

10 54 126 10 90 6 180 180 

4. Techninių slaugos darbų atlikimas 5 27 63 5 45 6 90 90 

4. Įvadas į darbo rinką  5 - 90 5 45 6 90 90 

Iš viso: 

 

50 243 657 50 450 30 900 900 
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1. PROFESINIO  MOKYMO DALYKAI

1.1. Privalomi moduliai

I modulis. Įvadas į profesiją 1 10 12 1 5 1 22 22

II modulis. Tvarkos virtuvėje palaikymas 5 33 77 5 25 6 110 110

III modulis. Pasiruošimas patiekalų gaminimui 5 33 77 5 25 6 110 110

IV modulis. Pusgaminių ir  karštųjų patiekalųų 

gaminimas ir jų apipavidalinimas

20 132 308 20 100 6 440 440

V modulis. Salotų ir  garnyrų  gaminimas ir jų 

apipavidalinimas

10 66 154 10 50 6 220 220

VI modulis. Darbas su dokumentais 5 33 77 5 25 6 110 110

VII modulis. Įvadas į darbo rinką 5 0 110 5 25 6 110 110

1.2. Pasirenkamieji moduliai

Pasirenkamasis modulis 5 33 77 5 25 6 110 110

1.3. Bendrieji dalykai

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 1 18 4 1 5 1 22 22

Darbuotojų sauga ir sveikata 2 38 6 2 10 2 44 44

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 1 0 22 0 5 1 22 22

Iš viso 60 396 924 59 300 47 1320 1320

Kreditų skaičius 

moduliui

I kursas Iš viso

Valandų paskirstymas

Savarankiškam 

mokymuisi

VertinimuiTeorijai Praktiniam 

mokymui

Konsultacijoms

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA

Programos trukmė: 1 metai
Bazinis išsilavinimas: vidurinis

Specializacija:  -                                      

Valstybinis kodas ir suteikiama kvalifikacija: P32101304 VIRĖJAS

2022─2023 m. m. MOKYMO PLANAS

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Dalykų pavadinimas
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1. PROFESINIO  MOKYMO DALYKAI

1.1. Privalomi moduliai

I modulis. Tvarkos virtuvėje palaikymas 5 27 63 5 45 6 90 90

II modulis. Pasiruošimas patiekalų gaminimui 5 27 63 5 45 6 90 90

III modulis. Pusgaminių ir  karštųjų patiekalųų 

gaminimas ir jų apipavidalinimas

20 108 252 20 180 6 360 360

IV modulis. Salotų ir  garnyrų gaminimas ir jų 

apipavidalinimas.

10 54 126 10 90 6 180 180

V modulis. Darbas su dokumentais 5 27 63 5 45 6 90 90

VI modulis. Įvadas į darbo rinką 5 0 90 5 45 6 90 90

Iš viso 50 243 657 50 450 36 900 900

Kreditų skaičius 

moduliui

I kursas Iš viso

Valandų paskirstymas

Savarankiškam 

mokymuisi

VertinimuiTeorijai Praktiniam 

mokymui

Konsultacijoms

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA

Programos trukmė: 1 metai
Bazinis išsilavinimas:pagrindinis

Specializacija:  -                                      

Valstybinis kodas ir suteikiama kvalifikacija: T32101302 VIRĖJAS

2022─2023 m. m. MOKYMO PLANAS

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Dalykų pavadinimas
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Specializacija:  -                                        

Bazinis išsilavinimas: vidurinis

Programos trukmė: 2 metai

Kreditų 

skaičius

 moduliui

1. PRO FESINIO   MO KYMO  DALYKAI

1.1. Privalomi moduliai

Įvadinis modulis. Įvadas į profesiją 2 40 4 2 10 1 44 0 44

I modulis.Socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų 

teikimo kokybės reikalavimų laikymasis
10 66 154 10 50 6 220 0 220

II modulis. Pagalbps poreikio klientui identifikavimas 15 99 231 15 75 6 330 0 330

III modulis. Socialinių paslaugų teikimas klientui pagal 

nustatytą poreikį
20 132 308 20 100 6 440 0 440

IV modulis. Klientų saugumą užtikrinnačių sąlygų sudarymas 15 99 231 15 75 6 0 330 330

V modulis. Įvadas į darbo rinką 10 0 220 10 50 6 0 220 220

1.2. Pasirenkamieji moduliai

Pasirenkamasis modulis 10 66 154 10 50 6 0 220 220

1.3. Bendrieji dalykai

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 1 20 0 1 5 1 22 0 22

Darbuotojų sauga ir sveikata 2 40 0 2 10 2 44 0 44

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 5 32 84 0 25 2 0 110 110

Iš viso 90 594 1386 85 450 42 1100 880 1980

Dalykų pavadinimas

Valandų paskirstymas

Iš visoII kursasTeorijai Praktiniam 

mokymui

Konsultacijoms Savarankiškam 

mokymuisi

Vertinimui I kursas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO  IR SPORTO MINISTERIJA

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

2022-2024 m. m.  MOKYMO PLANAS

Valstybinis kodas ir suteikiama kvalifikacija: P43092301 SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS
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Specializacija:  -                                        

Bazinis išsilavinimas: vidurinis

Programos trukmė: 2 metai

Kreditų 

skaičius

 moduliui

1. PRO FESINIO   MO KYMO  DALYKAI

1.1. Privalomi moduliai

I modulis.Socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų 

teikimo kokybės reikalavimų laikymasis
10 54 126 10 90 6 180 0 180

II modulis. Pagalbos poreikio klientui identifikavimas 15 81 189 15 135 6 270 0 270

III modulis. Socialinių paslaugų teikimas klientui pagal 

nustatytą poreikį
20 108 252 20 180 6 360 0 360

IV modulis. Klientų saugumą užtikrinnačių sąlygų sudarymas 15 81 189 15 135 6 0 270 270

V modulis. Įvadas į darbo rinką 10 0 180 10 90 6 0 180 180

Iš viso 70 324 936 70 630 30 810 450 1260

Dalykų pavadinimas

Valandų paskirstymas

Iš visoII kursasTeorijai Praktiniam 

mokymui

Konsultacijoms Savarankiškam 

mokymuisi

Vertinimui I kursas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO  IR SPORTO MINISTERIJA

Valstybinis kodas ir suteikiama kvalifikacija: T43092301 SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS

2022-2024 m. m.  MOKYMO PLANAS

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla
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Specializacija:  -                                        

Bazinis išsilavinimas: vidurinis

Programos trukmė: 2 metai

Kreditų 

skaičius

 moduliui

1. PRO FESINIO   MO KYMO  DALYKAI

1.1. Privalomi moduliai

Įvadinis modulis. Įvadas į profesiją 2 40 4 2 10 1 44 0 44

I modulis.Socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų 

teikimo kokybės reikalavimų laikymasis
10 66 154 10 50 6 220 0 220

II modulis. Pagalbps poreikio klientui identifikavimas 15 99 231 15 75 6 330 0 330

III modulis. Socialinių paslaugų teikimas klientui pagal 

nustatytą poreikį
20 132 308 20 100 6 440 0 440

IV modulis. Klientų saugumą užtikrinnačių sąlygų sudarymas 15 99 231 15 75 6 0 330 330

V modulis. Įvadas į darbo rinką 10 0 220 10 50 6 0 220 220

1.2. Pasirenkamieji moduliai

Pasirenkamasis modulis 10 66 154 10 50 6 0 220 220

1.3. Bendrieji dalykai

Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 1 20 0 1 5 1 22 0 22

Darbuotojų sauga ir sveikata 2 40 0 2 10 2 44 0 44

Sąmoningas fizinio aktyvumo reguliavimas 5 32 84 0 25 2 0 110 110

Iš viso 90 594 1386 85 450 42 1100 880 1980

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO  IR SPORTO MINISTERIJA

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

2021-2023 m. m.  MOKYMO PLANAS

Valstybinis kodas ir suteikiama kvalifikacija: P43092301 SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS

Dalykų pavadinimas

Valandų paskirstymas

Iš visoII kursasTeorijai Praktiniam 

mokymui

Konsultacijoms Savarankiškam 

mokymuisi

Vertinimui I kursas
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Specializacija:  -                                        

Bazinis išsilavinimas: vidurinis

Programos trukmė: 2 metai

Kreditų 

skaičius

 moduliui

1. PRO FESINIO   MO KYMO  DALYKAI

1.1. Privalomi moduliai

I modulis.Socialinių paslaugų įstaigos socialinių paslaugų 

teikimo kokybės reikalavimų laikymasis
10 54 126 10 90 6 180 0 180

II modulis. Pagalbos poreikio klientui identifikavimas 15 81 189 15 135 6 270 0 270

III modulis. Socialinių paslaugų teikimas klientui pagal 

nustatytą poreikį
20 108 252 20 180 6 360 0 360

IV modulis. Klientų saugumą užtikrinnačių sąlygų sudarymas 15 81 189 15 135 6 0 270 270

V modulis. Įvadas į darbo rinką 10 0 180 10 90 6 0 180 180

Iš viso 70 324 936 70 630 30 810 450 1260

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO  IR SPORTO MINISTERIJA

Valstybinis kodas ir suteikiama kvalifikacija: T43092301 SOCIALINIO DARBUOTOJO PADĖJĖJAS

2021-2023 m. m.  MOKYMO PLANAS

VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokykla

Dalykų pavadinimas

Valandų paskirstymas

Iš visoII kursasTeorijai Praktiniam 

mokymui

Konsultacijoms Savarankiškam 

mokymuisi

Vertinimui I kursas
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