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Baigi 10 klasę

Būtinai skirk laiko savęs pažinimui - savo 
vertybių, pomėgių, asmeninių savybių ir 
įgūdžių įvertinimui. Skirk laiko tam, kad 

atsakytum į klausimus:

koks Aš esu, ko Aš noriu ir ką Aš galiu?



Pasistenk kuo daugiau 
sužinoti apie:

– būsimą specialybę;

– mokymosi sąlygas ir darbą; 

– perspektyvas darbo rinkoje.



Naudingos nuorodos
• www.aikos.smm.lt

• www.lamabpo.lt

• www.profesijupasaulis.lt

• www.darborinka.lt

• www.mokslas.lt

• www.studijos.lt

• www.euroguidance.lt

• www.ldb.lt
• www.lamabpo.lt



Susidarydamas individualų 
ugdymo planą, turi žinoti:

• kokių egzaminų ir metinių dalykų 
įvertinimų reikės stojant į pasirinktą studijų 
programą;

• koks yra egzaminų ir metinių dalykų 
įvertinimų svertinis koeficientas (kuo jis 
didesnis, tuo dalykas ar egzaminas 
svarbesnis)



Konkursinio balo sandara
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Kas gali padėti susidaryti 
individualų ugdymo planą?

• Tėvai;
• Mokytojai;
• Klasės auklėtojas ;
• Direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
• Psichologė;
• Ugdymo karjerai konsultantė.



Individualus mokinio 
planas

• Minimalus pamokų skaičius –31,5

• Maksimalus pamokų skaičius- 35



Per 2-jus mokslo metus:

Minimalus dalykų skaičius- 9

• Neribojamas mokinio pasirinktų A ir B 
kursų skaičius;

• Pasirenkamieji dalyko moduliai nėra
skaičiuojami kaip atskiri dalykai.



Mokomieji branduolio dalykai:
Privalomi – 60% viso pamokų laiko:

• Dorinio ugdymo dalykas (etika arba tikyba);
• Lietuvių kalba ir literatūra;
• Gimtoji kalba (rusų);
• Užsienio kalba;
• Matematika;
• 1 socialinio ugdymo dalykas (istorija, geografija);
• 1 gamtos mokslų dalykas (biologija, chemija, fizika);
• 1 meninio ar technologinio ugdymo dalykas (dailė, 

muzika, technologijos); 
• Kūno kultūra.



Laisvai pasirenkami 
dalykai

• Apie 40% viso pamokų laiko:

– Papildomi branduolio dalykai;

– Dalykų išplėstiniai kursai;

– Pasirenkamieji dalykų moduliai;

– Pasirenkamieji dalykai.



Išlieka galimybės

• Keisti dalykus;

• Keisti dalykų kursus;

• Tęsti mokymąsi pagal savo planą pereinant 
iš vienos mokyklos į kitą.


