
PATVIRTINTA 
Radviliškio r. Alksniupių pagrindinės mokyklos 

Direktoriaus įsakymu  2017 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-85 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO TVARKOS  

APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Individualaus ugdymo plano sudarymo tvarka (toliau — Tvarka) nustato Radviliškio 

rajono Alksniupių  pagrindinės mokyklos  individualaus ugdymo plano sudarymo principus ir 

laikotarpius, formas, planų rengimo tvarką. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis pradinio ir pagrindinio ugdymo programų bendraisiais 

ugdymo planais, Bendrosiomis ugdymo programomis. 

3. Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

3.1. Dalyko programa — dalyko ugdymo tikslus ir uždavinius, ugdymo turinį, metodus, 

integracinius ryšius su kitais dalykais ir mokinių pasiekimus numatanti programa; 

3.2. Pritaikyta programa — programa, skirta mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi 

poreikių (supaprastinta ir palengvinta tos pačios klasės dalyko programa); 

3.3. Individualizuota programa — programa, skirta mokiniui, turinčiam specialiųjų 

ugdymosi poreikių dėl intelekto sutrikimo; 

3.4. Individualus ugdymo planas — mokiniui, kuris mokosi pagal pradinio ar pagrindinio 

ugdymo programą (mokiniui mokomam namuose, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčiam mokiniui, 

turinčiam laikinų mokymosi sunkumų mokiniui, itin sėkmingai besimokančiam mokiniui), sudarytas 

individualus ugdymo planas, kuris sudaro galimybes mokiniui pagal savo išgales pasiekti aukštesnių 

ugdymo(-si) pasiekimų bei sudaro galimybes stebėti mokinio pažangą; 

3.5. Mokinio individualus ugdymo planas  -   mokinio, besimokančio pagal pritaikytas 

bendrojo ugdymo programas, besimokančio namie ar savarankiškai, turinčiam mokymosi sunkumų ar 

itin sėkmingai besimokančiam, skirtas pasirinkti mokytis per tam tikrą laikotarpį dalykus, vertinimo ir 

konsultacijų laikotarpiai suderinti su mokyklos galimybėmis. 

II. INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO PRINCIPAI 

4. Individualūs ugdymo planai rengiami mokiniui:  

4.1. dėl ligos ar patologinės būklės negalinčiam mokytis mokykloje, sudaromas 

individualus mokinio ugdymo namie planas pritaikant Bendrąsias dalykų programas, numatant 

ugdomųjų veiklų tvarkaraštį, sudarant galimybes (esant gydytojo leidimui) dalį ugdymo valandų 

lankyti mokykloje; 

4.2. turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, rengiamas atsižvelgus į ugdymo programą 

(pritaikytą ar individualizuotą), pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas, ugdymo formą ir 

mokymo organizavimo būdą, mokyklos galimybes; 

4.3. besimokančiam pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas iškilus mokymosi 

sunkumams (gavus daugiau nei 2 nepatenkinamus įvertinimus iš eilės) ar siekiančiam pagerinti vieno 

ar kelių dalykų pasiekimus, sudaromas pagalbos mokiniui teikimo planas. Jame numatomos 

atsiskaityti privalomos temos, užduotys,  terminas ir įvertinimas. Šį planą sudaro dalyko mokytojas 

suderina su mokiniu, supažindina tėvus, globėjus;  

4.4. gabiam,  itin sėkmingai besimokančiam ir besiruošiančiam dalyvauti dalykų 

olimpiadose, konkursuose. Individualaus ugdymo plano turinį lemia numatomi artimiausi ir tolesni 

mokinio ugdymo(-si) tikslai ir būdai. 

  

III. UGDYMO TURINIO PLANAVIMO LAIKOTARPIAI IR FORMOS 



5. Individualius mokymo namuose ugdymo planus, Vaiko gerovės komisija suderina su 

mokinio tėvais (globėjais/rūpintojais) ir atsižvelgdama į gydytojo rekomendacijas, parengia pamokų 

tvarkaraštį,  teikia mokyklos direktoriui tvirtinimui per 3 darbo dienas nuo direktoriaus įsakymo dėl 

mokinio mokymo namuose patvirtinimo. 

6. Individualius ugdymo planus mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių 

(išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), mokyklos Vaiko gerovės komisija,  švietimo 

pagalbos mokiniui  specialistai aptaria Vaiko gerovės komisijoje ir suderina su mokinio tėvais 

(globėjais/rūpintojais) iki spalio  1 d. 

7. Individualius ugdymo planus mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ir pagrindinio 

ugdymo programą, iškilus mokymosi sunkumams, sudaro dalyko mokytojas ir mokinys tarpusavyje,  

mokslo metų eigoje, sutartiniam laikotarpiui. 

8. Individualius ugdymo planus sėkmingai besimokantiems mokiniams sudaro dalykų 

mokytojai mokslo metų pradžioje ir rengiami sutartiniam laikotarpiui. 

9. Mokinio individualus ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant 

mokytojams, mokiniams, mokinių tėvams (globėjams/rūpintojams) ir mokyklos direktoriui ar 

mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

10. Individualus ugdymo planas sudaromas rašytine forma mokyklos nustatytam 

laikotarpiui, mokyklos siūloma plano forma. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                         



 

 

MOKINIO INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS (Mokymosi pasiekimams gerinti) 

 

 

....................................................................................................................................klasės mokinio (ės)
   ( vardas, pavardė, klasė) 

 

 

Dalykas ....................................................................... 

 

Sudarymo laikotarpis................................................................   
  (trimestras, pusmetis, mokslo metai, kt.) 

 

Duomenys apie mokinį:............................................................... 

 

Artimi ugdymo(si) tikslai:.......................................................................................................................... 

 

  ......................................................................................................................... 

 

Tolimi ugdymo(si) tikslai:......................................................................................................................... 

 

  ....................................................................................................................... 

 

Sritis kurioje kyla 

sunkumai 

Pagalbos formos, metodai, 

užduotys ir kt. 
Poveikio rezultatas 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Mokinio vardas, pavardė, parašas........................................................................................................... 

 

 

Klasės vadovo vardas, pavardė, parašas................................................................................................. 

 
                                               
Tėvai (vieno iš tėvų) vardas, pavardė, parašas.......................................................................................... 

 

SUDERINTA   SUDARYMO data..................................... 

Vaiko gerovės komisijos posėdyje 

2017 m. ................................    d. 

protokolo Nr. __ 

 



   

     

 

MOKINIO INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS (Mokymas namuose) 

 

....................................................................................................................................klasės mokinio (ės)
   ( vardas, pavardė, klasė) 

 

 

Eil. 

Nr. 

Dalykas Pamokų skaičius 

skirtas klasei 

 

Konsultacijų 

skaičius 

 

1.  Dorinis ugdymas: 

(tikyba arba etika)  
  

2.  Lietuvių kalba ir literatūra    

3.  Užsienio kalba (1-oji) anglų k.   

4.  Užsienio kalba (2-oji) rusų k.   

5.  Matematika   

6.  Informacinės technologijos   

7.  Gamta ir žmogus   

8.  Biologija   

9.  Fizika   

10.  Chemija   

11.  Istorija   

12.  Pilietiškumo pagrindai   

13.  Geografija   

14.  Ekonomika ir verslumas   

15.  Dailė   

16.  Muzika   

17.  Kūno kultūra   

18.  Technologijos   

19.  Žmogaus sauga   

20.  Minimalus privalomų pamokų 

skaičius mokiniui 
  

 

 

Mokinio vardas, pavardė, parašas........................................................................................................... 

 

 

Klasės vadovo vardas, pavardė, parašas................................................................................................. 

 
                                               
Tėvai (vieno iš tėvų) vardas, pavardė, parašas.......................................................................................... 

 

 

 

SUDERINTA   SUDARYMO data..................................... 

Vaiko gerovės komisijos posėdyje 

2017 m. ..............................    d. 

protokolo Nr. __ 

 

 



MOKINIO INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS( atsiskaitymo už programą)  

 

....................................................................................................................................klasės mokinio (ės)
   ( vardas, pavardė, klasė) 

 

 

Dalykas ................................ 

Tikslas:....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

 

 
TEMA  UŽDUOTYS ATSISKAITYMO 

TERMINAS 

ĮVERTINIMAS PASTABOS, 

MOKYTOJO 

PARAŠAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Mokinio vardas, pavardė, parašas........................................................................................................... 

 

 

Dalyko mokytojo vardas, pavardė, parašas................................................................................................. 

 
                                               
Tėvai (vieno iš tėvų) vardas, pavardė, parašas.......................................................................................... 

 

 

SUDERINTA   SUDARYMO data..................................... 

Vaiko gerovės komisijos posėdyje 

20   m. ..............................    d. 

protokolo Nr. __ 



 

 

MOKINIO INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS (ugdymosi pasiekimams gilinti) 

 

 

....................................................................................................................................klasės mokinio (ės)
   ( vardas, pavardė, klasė) 

 

 

Dalykas ................................ 

Tikslas:....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 

Tema (kas bus gilinama) Priemonės  Konsultacijų data  

   

   

   

   

   

   

 

Rezultatas: ................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................. 

 

Mokinio vardas, pavardė, parašas........................................................................................................... 

 

 

Dalyko mokytojo vardas, pavardė, parašas................................................................................................. 

 
                                               
Tėvai (vieno iš tėvų) vardas, pavardė, parašas.......................................................................................... 

 

 

SUDERINTA   SUDARYMO data..................................... 

Vaiko gerovės komisijos posėdyje 

2017 m. ..............................    d. 

protokolo Nr. __ 


