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Vidurinio ugdymo 

programos aprašas  

 

Danutė Teškevičienė, 

Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazija 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 



 Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka 

dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar 

gimnazijų III–IV klasės). Mokiniai mokosi 

pagal individualius ugdymosi planus. 
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Vidurinio ugdymo programoje: 

 Reglamentuojamas tik bendrojo lavinimo 

branduolys, kuris sudaro apie 60 proc. 

viso pamokų laiko 
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Branduolį sudaro: 

1. Dorinis ugdymas (tikyba arba etika) 

2. Lietuvių kalba 

3. Užsienio kalba (anglų, vokiečių, rusų) 

4. Matematika  

5. Socialinio ugdymo dalykas (istorija arba 
geografija) 

6. Gamtamokslinio ugdymo dalykas (biologija, 
chemija, fizika) 

7. Vienas arba meninio ugdymo, arba technologinio 
ugdymo dalykas,  

8. Kūno kultūra 
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Pasirenkamasis ugdymo turinys 

40 proc. mokymosi turinio mokinys renkasi 

laisvai 

 Laisvai pasirinkti papildomi branduolio 

dalykai (nepasirinkti branduolio dalykai) 

 Dalykų išplėstiniai kursai 

 Pasirenkamieji dalykai 

 Dalykų moduliai 
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Vidurinio ugdymo programoje: 

 Neribojamas mokinio pasirinktų 

išplėstinių kursų skaičius (Juos 

apsprendžia  maksimalus mokinio pamokų 

skaičius per savaitę –  35 val.) 

 Minimalus pamokų skaičius per savaitę – 

28 val. 

 Mokinys per dvejus metus turi mokytis ne 

mažiau kaip 8 ir ne daugiau kaip 13 

skirtingų dalykų. 
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Individualus ugdymo planas 

 Sudaromas 2 metams 

 Susidarant individualų ugdymo planą 

svarbios priėmimo į aukštąsias mokyklas 

priėmimo sąlygos 

 Reikia įvertinti siekius, planus, gabumus, 

polinkius 

 Informacija apie priėmimo sąlygas: 

LAMA BPO 

    www.lamabpo.lt 

     

 

http://www.lamabpo.lt/
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 Baigus vidurinio ugdymo programą ir 

išlaikius lietuvių kalbos ir vieno ( iš 

ugdymo plano) pasirenkamo dalyko 

egzaminus, įgyjamas vidurinis 

išsilavinimas 

 Nuo 2018 metų įvestas brandos darbas 
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Kur rasti reikiamos informacijos 

 

 Su brandos egzaminų laikymo tvarka ir pavyzdžiais galima 
susipažinti Nacionalinio egzaminų centro interneto 
svetainėje www.egzaminai.lt .  

 Lietuvos aukštųjų mokyklų bendrojo priėmimo tvarka, konkursinio 
balo skaičiuoklė, ankstesnių metų konkursiniai balai 
skelbiami www.lamabpo.lt .  

 

 Informacija apie profesijas, kvalifikacijas, profesines ir aukštąsias 
mokyklas, mokymo ir studijų programas – Atviros informavimo, 
konsultavimo ir orientavimo sistemos (AIKOS) interneto 
svetainėje www.aikos.smm.lt .  

 Studijų kokybės vertinimo centras skelbia duomenis apie vertintas visų 
Lietuvos aukštųjų mokyklų studijų programas, jų 
akreditaciją www.skvc.lt .  

 Informaciją apie lengvatines paskolas, socialines stipendijas ir tikslines 
išmokas neįgaliems studentams studijų prieinamumui užtikrinti teikia 
Valstybinis studijų fondas www.vsf.lt .  

 

http://www.egzaminai.lt/
http://www.lamabpo.lt/
http://www.aikos.smm.lt/
http://www.skvc.lt/
http://www.vsf.lt/
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2019 m. stojančiųjų į universitetines pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 

konkursinių mokomųjų dalykų pagal studijų kryptis sąrašas 

 

 

Dėl asmenų, pretenduojančių nuo 2019 metų į aukštųjų mokyklų pirmosios 

pakopos ir vientisųjų studijų vietas, mokymosi rezultatų minimalių rodiklių 

patvirtinimo 

www.lamabpo.lt .  

http://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2017/08/2017_08_31_Nutarimas_del_2019_m_stojanciuju_.pdf
http://bakalauras.lamabpo.lt/wp-content/uploads/2017/08/2017_08_31_Nutarimas_del_2019_m_stojanciuju_.pdf
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aaf74b408e0a11e7a3c4a5eb10f04386
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aaf74b408e0a11e7a3c4a5eb10f04386
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/aaf74b408e0a11e7a3c4a5eb10f04386
http://www.lamabpo.lt/
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             SPORTINIAI PASIEKIMAI 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR 

MOKSLO MINISTRAS 

  

                            ĮSAKYMAS 

DĖL SPORTO NACIONALINIŲ IR TARPTAUTINIŲ PASIEKIMŲ 

VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

  

                         2014 m. kovo 10 d. Nr. V-190 

                                            Vilnius 
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                        Ačiū už dėmesį. 

                         


