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Vilniaus  Užupio gimnazijos 2022/2024 mokslo metų 
Asmeninio mokymosi plano  

sudarymo taisyklės 
 (pritaikytos naudotis elektronine „Susidaryti planą 2022-2024“ priemone) 

 
1. Kiekvienas 2 klasės gimnazijos mokinys, vadovaudamasis šiomis taisyklėmis, 

dalykų pasirinkimo lentele, elektronine plano sudarymo priemone  „Susidaryti 
planą 2022-2024“, padedamas auklėtojo, turi susidaryti savo asmeninį 
ugdymosi planą. 

2. Pasirinktų dalykų savaitinis valandų skaičius turi būti ne mažiau 28 valandų ir 
rekomenduojama ne daugiau 32 valandų tiek 3-oje klasėje, tiek 4-oje. 

3.  Pirmiausia reikia pasirinkti dalykus  iš privalomo branduolio: 
a. Dorinio ugdymo dalyką (tikybą arba etiką); 
b. Lietuvių kalbą ir jos mokymosi kursą; 
c. Matematiką ir jos mokymosi kursą; 
d. Pasirinkti I užsienio kalbą  (mokymosi lygmenį nustatys mokytojai); 
e. Pasirinkti bent vieną (galima ir abu) socialinių mokslų dalyką (istoriją 

arba geografiją) ir mokymosi kursą; 
f. Pasirinkti bent vieną gamtos mokslą (biologiją, chemiją, fiziką) ir 

mokymosi kursą; 
g. Pasirinkti tik vieną menų arba technologijų dalyką (dailę, šokį, muziką, 

teatrą, odos apdirbimo (knygrišybos) arba vadybos ir verslo) ir mokymosi kursą; 
h. Kūrybinis – tiriamasis darbas privalomas, rinktis nereikia; 
i. Privalomas fizinio ugdymo dalykas mokomas B kursu; 

4. Neviršijant rekomenduojamo 32 val. limito galima rinktis 
pasirenkamuosius dalykus: 

a. Psichologiją (renkantis reikia pasirinkti 2 val.); 
b. Galima pasirinkti tik vieną informacinių technologijų dalyką 

(programavimas arba kompiuterinė leidyba A lygiu arba bendrasis kursas B lygiu); 
c. Galima pasirinkti 2-ąjį gamtos mokslų dalyką;  
d. Galima pasirinkti 3-ąjį gamtos mokslų dalyką ; 
e. Galima pasirinkti braižybą  (reikia pasirinkti 3 val.); 
f.  Galima rinktis grafinį dizainą, nurodant mokymosi kursą B; 
g. Galima pasirinkti tik vieną II užsienio kalbą (anglų, rusų, vokiečių arba 

prancūzų) (mokymosi lygmenį nustatys mokytojai); 
h. Galima pasirinkti tik vieną III užsienio kalbą (italų, ispanų, japonų 

arba prancūzų) (mokymosi lygmenį nustatys mokytojai); 

5. Galima pasirinkti modulius (chemijos, biologijos, fizikos). 



6. Matematikos, I užsienio kalbos, lietuvių kalbos ir istorijos moduliai 
integruoti į šių dalykų A kurso programas, jų rinktis nereikia. 

7. Kuriant savo asmeninį planą galite susidurti su tam tikrais apribojimais 
renkantis gamtos mokslų dalykus ir kitus dalykus. Rekomenduojame laikytis 
apribojimų, bet jei norite pasirinkti dalykus taip, kaip sistema neleidžia, 
informuokite auklėtojus apie savo norimą pasirinkimą. 

8.  Užpildytą formą išsaugokite pavadindami savo vardu ir pavarde ir nusiųskite 
klasės auklėtojai (auklėtojui). 

9.  Savo susidarytą ir išsaugotą asmeninį planą turite atsiųsti auklėtojams iki 

2022 m. balandžio 6 d. 


