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11 – 12 KL. MOKINIŲ INDIVIDUALAUS UGDYMO(SI) PLANO SUDARYMO TVARKOS
APRAŠAS

Mokinio individualus ugdymo(si) planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo gebėjimams ir 

mokymosi poreikiams pritaikytas mokymosi planas. Individualiu ugdymo(si) planu siekiama padėti 

mokiniui planuoti, kaip pagal savo galias pasiekti aukštesnių ugdymo(si) pasiekimų, ugdyti(s) 

asmeninę atsakomybę už mokymąsi ir jo rezultatus, numatyti ugdymo(si) tikslus ir jų įgyvendinimui 

reikalingus išteklius.    

Kauno Valdorfo mokykloje ugdymą grindžiančioje R.Štainerio pedagoginėmis idėjomis ir 

žmogaus raidos tarpsnių samprata, siekiama, kad jaunas žmogus įgytų įvairiapusį bendrąjį išsilavinimą,

būtų atviras pasauliui ir jo keliamiems uždaviniams, ugdytųsi individualumą, galėtų savarankiškai 

mąstyti, norėtų prisiimti atsakomybę, bendradarbiauti ir kūrybingai veikti. Siekiant patenkinti jaunų  

žmonių mokymosi poreikius 11 - 12  klasėse mokymas individualizuojamas, sudaromi individualūs 

ugdymo(si) planai.

Vidurinio ugdymo programa sudaryta remiantis LR Vidurinio ugdymo programų aprašu, 

Valdorfo pedagoginės sistemos nuostatomis, kitų šalių Valdorfo mokyklų patirtimi. Mokykla pagal savo

galimybes siūlo ugdymo(si) programą, kurioje išlaikoma tarpdalykinė ir kitų programų integracija. 

Galimi pasirinkimų variantai pristatomi ir apsvarstomi klasės mokytojo susitikime su 10 klasės 

mokiniais ir jų tėvais.  Pirminį individualų ugdymo(si) planą susidaro kiekvienas pagal vidurinio 

ugdymo programą besimokysiantis mokinys 10 klasės pabaigoje. Planas yra atspausdinamas, mokinys 

su juo susipažįsta. 11 klasės mokslo metų pradžioje individualūs ugdymo(si) planai gali būti tikslinami.

Planas sudaromas dviem metams.  Mokinio individualiame ugdymo(si) plane nurodomi dalykai, 

kuriuos mokysis 11-12 klasėse, dalykų kursai, kiek pamokų skiriama kiekvienam dalykui, 

pasirenkamieji dalykai (ir neformalaus ugdymo), integruojamieji ir neintegruojami dalykų moduliai. 

Pirmoje lentelėje pateikta vidurinio ugdymo programos dalykai iš kurių mokinys gali susidaryti 

savo individualų ugdymo(si) planą ir jiems skiriamas valandų skaičius 11, 12 klasėse 2016-2017 m.m. 

ir 2017-2018 m.m. 

Antroje lentelėje pateikta mokyklos siūloma individualaus ugdymosi plano forma.



1 lentelė

Ugdymo sritys, dalykai

11 klasė 12 klasė

Dorinis  ugdymas (etika) 2
Kalbos:
Lietuvių kalba ir literatūra 8 4 5 4 5

Užsienio kalbos:

Vokiečių kalba 6 3 3 3 3
Anglų kalba 6 3 3 3 3
Socialinis ugdymas: 4
Istorija 2 3 2 3
Geografija 2 3 2 3
Matematika 6 3 4,5 3 4,5

4
Biologija 2 3 2 3
Fizika 2 3 2 4
Chemija 2 3 2 3
Informacinės technologijos 1 2 1 2
Meninis ugdymas ir technologijos 8
Dailė 2 3 2 3
Muzika 2 3 2 3
Teatras 2 3 2 3
Šokis 2 3 2 3
Menų pažinimas 2 3 2 3
Technologijos (kryptys)
Tekstilė ir apranga 2 3 2 3
Taikomasis menas, amatai ir dizainas 2 3 2 3
Kūno kultūra 4-6
Bendroji kūno kultūra 2 2
Žmogaus sauga*

Ekonomika ir verslumas 0,59
Teatras 1 1
Socialiniai santykiai (NF) 1 1
Šokis(euritmija) NF 1 1
Anglų kalba (NF) 1 1
Vokiečių kalba (NF) 1 1
Muzikavimas (meninis projektas) (NF) 1 1
Projektinė veikla/Brandos darbas 0/2 1/0
Iš viso pamokų:

Vidurinio ugdymo programos dalykai ir skiriamas savaitinių valandų skaičius 11, 12 klasėse 
2016-2018 m.m. 

Minimalus pamokų 
skaičius privalomam
turiniui per  savaitę

(per 2 metus)

Bendrasis
 Kursas 

Išplėstinis
Kursas

Bendrasis
 Kursas 

Išplėstinis
 Kursas 

Bendrasis kursas, orientuotas į B1 mokėjimo lygį
Išplėstinis kursas orientuotas į B2 mokėjimo lygį

Gamtamokslinis ugdymas:

Pasirenkamieji dalykai, 
Dalykų moduliai



2 lentelė. Mokinio individualaus ugdymosi plano forma 

Mokinio/-ės___________________________ individualaus ugdymo(si) planas 
11-12 kl. 2016-2018 m.m.

Ugdymo sritys, dalykai Kursas
A (išplėstinis)
B (bendrasis)

Pamokų
skaičius per

savaitę
11 kl.

Pamokų 
skaičius per

savaitę
12 kl.

Pastabos

Dorinis ugdymas
Etika
Kalbos 
Lietuvių kalba ir 
literatūra 

Užsienio kalbos 

Socialinis ugdymas

Matematika
Informacinės 
technologijos
Gamtamokslinis ugdymas 

Meninis ugdymas ir technologijos 

Kūno kultūra

Pasirenkamieji dalykai

Projektinė veikla/brandos darbas

Bendras pamokų 
skaičius

 

* Pamokų skaičius nurodytas su kableliu, nes skirtas mokymas organizuojamas periodais
** Žmogaus sauga integruota į mokomuosius dalykus, organizuojamos 2 žmogaus saugos dienos

Susipažinau ir sutinku_________________________________
vardas, pavardė, parašas


