
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomendacijos pasirenkant dalykus 

 

 Rekomenduojama mokiniams, pasirinkusiems visus tris gamtos mokslus, nesirinkti antrosios užsienio kalbos. 

 Tik vieną iš socialinių mokslų mokytis A lygiu. (Jei atsiras nesilaikančių rekomendacijos, tai bent tegul jų būna 15 ir >) 

 Niekas nenori tvarkaraštyje „langų“, bet jų bus, jei kokį nors dalyką pasirinks per mažai mokinių, ar dalyką pasirinkusio 

mokinio ugdymo planas kardinaliai skirsis nuo kitų grupės narių ugdymo plano. 

 Dalyko grupė gali būti neformuojama, jei dalyką pasirinks <12 mokinių. 

 Jei norite, kad menų pamokos vyktų patogiu laiku, taip pat reikėtų rinktis tik vieną dalyką. 

 Minimalus valandų skaičius 28 valandos per savaitę. 

 Maksimalus? Negali mokinys fiziškai turėti daugiau nei 35 pamokų per savaitę. 

 *Skliausteliuose šalia dalyko nurodytas kursas ir/ar valandos per savaitę. 

 

PRIVALOMI DALYKAI, SRITYS 

 

Dorinis ugdymas 

B(1) 

136.1.1. Mokinys renkasi vieną dalyką – etiką arba tikybą (tradicinės religinės bendruomenės ar bendrijos). Siekiant užtikrinti dalyko 

mokymosi programos tęstinumą ir nuoseklumą, rekomenduojama rinktis etiką ar tikybą dvejiems mokslo metams. 

Remiantis tuo, kad tai visos rekomendacijos,  mokinys mokęsis etikos ar tikybos II klasėje trečioje klasėje gali rinktis kitą, svarbu, 

sprendimo nekeisti dvejus likusius metus. 

Lietuvių kalba ir literatūra 

B(5)/A(5) 

136.2.1.1. Išplėstiniu kursu rekomenduojama mokyti ne daugiau kaip 25 mokinius. Esant daugiau mokinių, rekomenduojama vieną 

pamoką (iš dalykui numatytų per savaitę) skirti individualizuotam ir diferencijuotam mokymui, pritaikytam pagal mokinių gebėj imus 

ir polinkius, laikinosiose grupėse.  

136.2.1.5. Išplėstinį kursą gimnazijos III–IV klasėse rekomenduojama rinktis mokiniams, kurių lietuvių kalbos pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo įvertinimai yra ne žemesni kaip šeši balai. Jei mokinys, turėdamas žemesnį įvertinimą, nori rinktis lietuvių kalbos 

ir literatūros išplėstinį kursą, jam turėtų būti sudarytos sąlygos mokymosi pasiekimams, įgytiems iki vidurinio ugdymo programos, 

pagerinti.  

Mūsų gimnazijoje:  

Jei mokinys išlaiko PUPP<6,  renkasi B kursą ir išlyginamąjį dalyko modulį, pusmečio pabaigoje laiko įskaitą ir pereina į aukštesnį 

lygį. 

Užsienio kalba (anglų) 

B1(3)/ B2(4) 

136.3.1. Nustačius, kad mokinio pasiekimai (nesvarbu nuo to, ar mokinys pagal pagrindinio ugdymo programą mokėsi tos kalbos kaip 

pirmosios, ar kaip antrosios užsienio kalbos) yra:  

136.3.1.1. B1 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis B2 lygio kursą;  

136.3.1.2. A2 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis B1 lygio kursą;  

136.3.1.3. A1 lygio, pagal vidurinio ugdymo programą siūloma rinktis A2 lygio kursą 

 

Patikrinimo metu mokinys nepasiekęs pageidaujamo lygio ir netekęs galimybės rinktis užsienio kalbos mokymosi lygį B2, pusmečio 

pabaigoje gali laikyti įskaitą ir pereiti į aukštesnio lygmens grupę, jei jo ugdymo planas ir tvarkaraštis tai leidžia. 

 

Matematika 

A (5)/B (4) 

136.4.3. mokiniams renkantis matematikos mokymosi kursą III, IV gimnazijos klasėse atsižvelgti į matematikos pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimo rezultatus. Išplėstinį kursą rekomenduojama rinktis mokiniams, kurių pagrindinio ugdymo pasiekimų 
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patikrinimo vertinimai ne žemesni kaip šeši balai. Bendrąjį matematikos kursą gali rinktis visi mokiniai. Jei mokinys, turėdamas penkis 

ir mažiau balų, nori rinktis išplėstinį matematikos kursą, jam turėtų būti sudarytos sąlygos mokymosi spragoms įveikti. 

Jei mokinys išlaiko PUPP<6, renkasi dalyko B kursą ir išlyginamąjį dalyko modulį, pusmečio pabaigoje laiko įskaitą ir pereina į 

aukštesnį lygį. 

 

Gamtos mokslai 

Mokinys privalo rinktis vieną iš gamtos mokslų: 

 Biologija (B(2)/A(3)) 

 Fizika (B(2)/A(3) III klasėje ir B(2)/A(4) IV klasėje) 

 Chemija (B(2)/A(3)) 

Socialiniai mokslai 

Mokinys privalo rinktis vieną iš socialinių mokslų: 

 Istorija (B(2)/A(3)) 

 Geografija (B(2)/A(3)) 

 

Menai ir technologijos 

Mokinys privalo pasirinkti vieną dalyką iš gimnazijos siūlomų meninio ir technologinio ugdymo dalykų 

   

 Dailė (B(2)/A(3)) 

 Muzika (B(2)) 

 Šokis (B(2)) 

 Taikomasis menas, amatai ir dizainas (B(2)/A(3)) 

 Statyba ir medžio apdirbimas (B(2)/A(3)) 

 Mechanika ir mechaninis remontas(B(2)/A(3)) 

Kūno kultūra. 

Mokinys privalo pasirinkti vieną dalyką iš gimnazijos siūlomų kūno kultūros dalykų 

136.10.1. Mokinys renkasi bendrąją kūno kultūrą ir (arba) iš mokyklos siūlomų sporto šakų pageidaujamą sporto šaką (pavyzdžiu i, 

krepšinį, futbolą, tinklinį ir kt.). 

Bendrosios kūno kultūros alternatyva tik tinklinis, krepšinio užsiėmimai lieka neformaliojo švietimo dalimi. 

 Bendroji kūno kultūra B(2) 

 Pasirenkama sporto šaka (tinklinis) B(2) 

 

PASIRENKAMIEJI DALYKAI 

 Užsienio kalba (rusų)  

B1(3)/B2(3) pasirenkama pagal tas pačias rekomendacijas kaip ir anglų kalba 

 Informacinės technologijos B(1)/A(2) 

Renkantis IT A kursą, reikėtų nurodyti, kokį išplėstinio kurso turinį renkatės, programavimą ar leidybą. 

 Ekonomika (2); 

 Psichologija (1); 

 Braižyba (1). 

 

 

 

 


