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VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS 

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

„Ąžuolo“ progimnazijos individualaus ugdymo plano sudarymo principus, rengimo tvarką ir formas. 

2. Mokinio individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudaromas jo galioms ir 

mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis išsikelti tikslus, juos įgyvendinti, 

prisiimti asmeninę atsakomybę už mokymąsi. 

3. Individualus ugdymo planas rengiamas mokiniui, besimokančiam namie, besimokančiam 

pagal pritaikytas ir individualizuotas bendrojo ugdymo programas, grįžusiam iš užsienio, 

patiriančiam mokymosi sunkumų, praleidusiam pamokų dėl ligos ir / ar kitų svarbių priežasčių.   

 

II SKYRIUS 

INDIVIDUALIŲ UGDYMO PLANŲ RENGIMAS IR FORMOS 

 

4. Individualūs ugdymo planai rengiami:  

4.1. mokiniui, besimokančiam namuose. Plane, atsižvelgus į gydytojo konsultacinės 

komisijos rekomendacijas, pritaikoma Bendrojo ugdymo programa, numatomi mokomieji dalykai, 

jiems skiriamas pamokų skaičius. (1 priedas). Mokiniui sudaroma galimybė (esant gydytojo leidimui) 

dalį pamokų lankyti mokykloje. Mokinys mokosi pagal mokyklos vadovo patvirtintą ir su vienu iš 

mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) suderintą pamokų tvarkaraštį. 

4.2. mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių. Plano sudėtinė dalis yra 

individualios pagalbos planas, apimantis pagalbas ir paslaugas ugdymo procese ir kitų specialistų 

teikiamas pagalbas, didinančias ugdymo veiksmingumą (2 priedas); 

4.3. mokiniui, turinčiam įvairiapusių raidos sutrikimų (3 priedas); 

4.4. mokykla, rengdama planą mokiniams, mokomiems pagal pritaikytas ar 

individualizuotas programas, atsižvelgia į: 

   4.4.1. mokinio mokymosi ir švietimo pagalbos poreikius, jų lygį (nedideli, vidutiniai, dideli 

ir labai dideli); 

   4.4.2. formaliojo švietimo programą 

   4.4.3. mokymosi formą (mokosi mokykloje integruotai ar dalinės integracijos forma 

namuose) ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

4.4.4. švietimo pagalbos specialistų, mokyklos vaiko gerovės komisijos, Švietimo pagalbos 

tarnybos vertinimo išvadas ir rekomendacijas;  

   4.4.5. mokyklos galimybes (specialistų komanda, mokymo(si) aplinkos, mokymo ir švietimo 

pagalbos lėšos). 

   4.4.6. mokyklos ir tėvų įsipareigojimus, įteisintus mokymo sutartyje.  

4.5. mokiniui, atvykusiam iš užsienio (4 priedas);  

4.6. mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo programą ir 

patiriančiam mokymosi sunkumų, kai jo pasiekimai nesiekia patenkinamo lygio (5 priedas);  

4.7. mokiniui, kuris ilgai sirgo (5 priedas);  

4.8. mokiniui, kuris pusmetį baigė su bent vienu nepatenkinamu įvertinimu (5 priedas);  



  4.9. mokykla, rengdama individualų ugdymo planą mokiniui, vadovaujasi progimnazijos 

pradinio ugdymo programos ugdymo plano 97 punkte bei pagrindinio ugdymo programos ugdymo 

plano 116 punkte nurodytu dalykų programoms įgyvendinti skiriamų pamokų skaičiumi. 

4.10. Sudarant ir įgyvendinant mokinio individualų ugdymo planą bendradarbiauja 

mokyklos vadovai, mokytojai ir mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), klasių vadovai, švietimo 

pagalbos specialistai; ne rečiau kaip kartą per pusmetį pasiekimai aptariami Vaiko gerovės 

komisijoje.   

4.11. Mokinio individualaus plano sudarymą ir jo įgyvendinimą organizuoja ir koordinuoja 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui, konsultuoja švietimo pagalbos specialistai.  

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         1 priedas 

 

MOKINIO, MOKOMO NAMUOSE, INDIVIDUALUS UGDYMO PLANAS 

 

................................M. M.  

 

Mokinio vardas, pavardė, klasė................................. 

Plano sudarymo data................................ 

Laikotarpis..............................................  

Ugdymo programa.................................. 

Bendras pamokų skaičius per savaitę................................................. 

Mokinys nesimoko (nurodomi dalykai).............................................. 

Mokinys mokosi mokykloje (nurodomi dalykai)................................ 

Mokymo proceso organizavimo būdas................................................ 

  

Mokomieji dalykai  Pamokų skaičius pagal UP  Pamokų skaičius  

mokiniui 

1.    

2.    

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.    

12.   

 

Planas sudarytas atsižvelgiant į gydytojų konsultacinės komisijos rekomendacijas 

(……………….), mokinio tėvų (globėjų/rūpintojų) pageidavimus. 

*Pridedamas pamokų tvarkaraštis, patvirtintas mokyklos direktoriaus, kuriame 

nurodoma: 

Dalykas Mokytojas  Valandų sk.  Diena  Valanda  

(pamoka) 

 

SUDERINTA    SUDERINTA 

Pavaduotoja ugdymui    Vieno iš tėvų vardas, pavardė, parašas   

Klasės vadovas  

 

 



              2 priedas  

VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS PAGALBOS MOKINIUI PLANAS ......................... M. M. 

 

Vardas, Pavardė 

Klasė 8                      

 

 

Mokinio situacijos 

analizė, remiantis 

ŠPT išvada 

Išvada apie specialiųjų ugdymosi poreikių grupę:  

Išvada apie specialiųjų ugdymosi poreikių lygį:  

Rekomendacijos ugdymuisi:  

Galios:  

Sunkumai:  

Ugdymo plano pritaikymas: 

Teikiama  pagalba 

mokiniui (įtraukti 

asmenys) 

Tikslas Uždaviniai Ugdymo aplinkos 

pritaikymas 

Priemonės Mokinio ugdymo(si) 

pasiekimų ir pažangos 

aptarimas 

Specialusis 

pedagogas 

     

Socialinis pedagogas      

Psichologas  

 

     

Mokytojo padėjėjas  

 

     

Mokytojai  

 

     

Klasės vadovas 

 

     

I pusmečio pažangos 

aptarimas, 

rekomendacijos 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Tėvų parašas Susipažinau: ______________________________________________________________ 

                                                   vardas, pavardė, parašas  



II pusmečio 

pažangos aptarimas, 

rekomendacijos 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Tėvų parašas Susipažinau: ______________________________________________________________ 

                                                   vardas, pavardė, parašas  

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkė      parašas  Vardas, pavardė  

      

Specialioji pedagogė       parašas  Vardas, pavardė  

   

Socialinė pedagogė     

Psichologė         

Logopedė 

Kiti      

Klasės vadovė     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       3 priedas 

VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJA  

INDIVIDUALUS PAGALBOS PLANAS VAIKUI, KURIAM DIAGNOZUOTAS 

ĮVAIRIAPUSIS RAIDOS SUTRIKIMAS (VAIKYSTĖS AUTIZMAS) 

 

1 DALIS. BENDROJI INFORMACIJA 

Duomenys apie vaiką: 

Vaiko vardas, pavardė: _____________________________________________________________ 

Gimimo data_____________________________________________________________________ 

Klasė/grupė:______________________________________________________________________ 

Situacijos apibūdinimas 

ĮVERTINIMO SRITYS GEBĖJIMAI (STIPRYBĖS) SUNKUMAI 

Socialiniai įgūdžiai 

(elgesys) 

  

Kalbos ir komunikacijos 

įgūdžiai 

  

Ugdymosi/mokymosi 

ypatumai 

  

Savarankiškumo įgūdžiai 

 

  

Sensoriniai ypatumai  

 

 

Kita  

 

 

 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) lūkesčiai 

________________________________________________________________________________ 

Plano aptarimo periodiškumas _____________________________________________________ 

Ugdymo programa 

priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 

pritaikyta priešmokyklinio ugdymo bendroji programa 

pradinio, pagrindinio ugdymo bendroji (-osios) programa (-os) 

pritaikyta (-os) pradinio, pagrindinio ugdymo programa (-os) 

individualizuota pradinio ugdymo programa 

individualizuotos pagrindinio ugdymo programos 

socialinių įgūdžių ugdymo programa 

(reikiamą pabraukti).  

Pridedama individualizuota ugdymo programa. 

Elgesio intervencija  



Elgesio intervencija taikoma/netaikoma (reikiamą pabraukti).  

Pridedamas Elgesio intervencijos planas.  

2 DALIS. VIZUALINIO STRUKTŪRAVIMO STRATEGIJOS 

Aplinkos struktūravimas 

Eil. 

Nr. 

Metodai ir priemonės Kur bus taikoma? Atsakingi asmenys 

1.    

2.    

 

Dienos struktūravimas (tvarkaraštis) 

Eil. 

Nr. 

Metodai ir priemonės Kur bus taikoma? Atsakingi asmenys 

1.    

2.    

 

Veiklų struktūravimas 

Eil. 

Nr. 

Metodai ir priemonės Kur bus taikoma? Atsakingi asmenys 

1.    

2.    

 

Papildomos vizualinio struktūravimo strategijos 

Eil. 

Nr. 

Metodai ir priemonės Kur bus taikoma? Atsakingi asmenys 

1.    

2.    

 

3 DALIS. ŠVIETIMO IR KITOS PAGALBOS TEIKIMAS 

 

Specialistai 

Užsiėmimai k. 

(val.) /sav.  

Užsiėmimų 

forma 

 

Tikslas 

 

Uždaviniai 

Logopedas  

 

  1. 

2. 

Specialusis 

pedagogas 

   1. 

2. 

Socialinis 

pedagogas 

   1. 

2.  

Psichologas  

 

  1. 

2. 

Mokytojo 

padėjėjas  

   1. 

2. 

Kiti (įrašyti) 

_______________ 

   1. 

2. 

 

 



4 DALIS. SOCIALINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS 

Tikslas -  

Uždaviniai: Atsakingi asmenys 

1.  

2.  

Tikslas -  

Uždaviniai: Atsakingi asmenys 

1.  

2.  

 

5 DALIS. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS, ATSIŽVELGIANT Į MOKINIO 

SENSORINIUS YPATUMUS  

Aplinkų pritaikymas: 

Eil. 

Nr. 

Metodai ir priemonės Kur bus taikoma? Atsakingi asmenys 

1.    

2.    

 

Fizinio aktyvumo, sensorinės pertraukos: 

Eil. 

Nr. 

Veikla Kada vykdoma? Kur vykdoma? Atsakingi 

asmenys 

1.     

2.     

 

Plano vykdymą koordinuojantis 

asmuo 

Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkas 

Vienas iš tėvų 

(globėjų/rūpintojų) 

_________________________ 

vardas, pavardė 

__________________________ 

vardas, pavardė 

________________________ 

vardas, pavardė 

_________________________ 

parašas 

__________________________ 

parašas 

________________________ 

parašas 

_________________________ 

data 

___________________________ 

data 

_________________________ 

data 

 

 



4 priedas 

 

VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMANZIJA 

 

IŠ UŽSIENIO SUGRĮŽUSIO MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO IR ŠVIETIMO 

PAGALBOS TEIKIMO PLANAS 

 

......................... M. M. 

 

I. SITUACIJOS ANALIZĖ  

1. Mokinio vardas, pavardė   

2. Gimimo data     

3. Klasė  

4. Gimtoji kalba    

5. Kokiomis kalbomis gali bendrauti?  

6. Pagal amžių turėtų mokytis  

7. Priimtas mokytis  

8. Kokios valstybės, tarptautinės organizacijos  

ugdymo programą (ar jos dalį) baigė? 

 

9. Mokinio ugdymosi(si) pasiekimai  

(pateikė/nepateikė dokumentus)   

 

10. Lietuvių kalbos mokėjimo lygis    

11. Ar mokinys lankė lituanistinę mokyklą 

gyvendamas užsienyje?  

 

12. Ar mokinys yra lankęs mokyklą 

Lietuvoje prieš išvykdamas į užsienį? 

 

13. Kiek metų mokėsi užsienio mokykloje    

14. Kiek laiko planuoja gyventi Lietuvoje  

15. Kita svarbi informacija   

 

II. UGDYMO PLANO PRITAIKYMAS IR PAMOKŲ TVARKARAŠČIO PARENGIMAS  

 

III. ŠVIETIMO PAGALBA  

 

Specialistų konsultacijos  Valandos Laikas  

1. Individuali logopedo konsultacija.   

2. Specialiojo pedagogo konsultacija.    

3. Mokytojo padėjėjo pagalba.     

4. Psichologo konsultacija.    

5. Socialinio pedagogo konsultacija.    

 



 IV. TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) ĮSIPAREIGOJIMAI  

Tėvų įsipareigojimai: 

 Užtikrinti mokyklos lankomumą.  

 Aprūpinti vaiką būtinomis mokymosi priemonėmis.  

 Sistemingai susipažinti su vaiko ugdymosi pasiekimais, kitais įrašais elektroniniame dienyne.  

 bendradarbiauti su mokykla sprendžiant vaiko adaptacijos, ugdymosi, elgesio ir kitus klausimus  

Kita: 

________________________________________________________________________________  

 V. MOKINIO ĮSIPAREIGOJIMAI  

 Lankyti mokomųjų dalykų konsultacijas (lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos)  

 Lankyti pailgintos darbo dienos grupę.  

 Susipažinti su Mokinių elgesio taisyklėmis.   

Kita: __________________________________________________________________________ 

     

     1 priedas   

PAMOKŲ IR ŠVIETIMO PAGALBOS TVARKARAŠTIS  

 

Pamoka  Pirmadienis  Antradienis  Trečiadienis  Ketvirtadienis  Penktadienis  

1 Chemija  Matematika  Lietuvių kalba  

(lietuvių k. 

mokytoja/ 

logopedė) 

Matematika  Istorija  

2 Matematika      

3      

4      

 

PRITARTA     SUDERINTA  

Vaiko gerovės komisijos     Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos  

20... m. .......... d. posėdžio    direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

protokolo nutarimu  

    

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

 

Klasės vadovas    ....................................................... 

    

Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai)  ......................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 



5 priedas  

 

INDIVIDUALUS UGDYMO(SI) PLANAS  

SIEKIANT KOMPENSUOTI ŽINIŲ SPRAGAS  

20...–20... m. m.  ... PUSMETIS  

  

  

Dalykas ____________________________________  

  

Mokinys(-ė) __________________________________             Klasė  __________  

Mokymosi sunkumo priežastys _____________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________ 

Uždaviniai (kaip bus šalinami sunkumai) ____________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________   

  

Sėkmės kriterijai _________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________   

  

Tema  Atsiskaitymo 

forma  

Atsiskaitymo 

laikas  

Pastabos  

  

  

  

      

  

  

  

      

  

  

  

      

  
PARENGĖ    

Mokytojas    __________________          __________________________  
             (Parašas)    

SUDERINO  
    (Vardas, pavardė)    

Mokinys(-ė)    __________________    __________________________  
             (Parašas)    

SUSIPAŽINO  
    (Vardas, pavardė)    

Mokinio tėvai (globėjai)  __________________    __________________________  
             (Parašas)    

  
    (Vardas, pavardė)    

ĮVERTINIMAS (pažymys / įsk. ir kt.)  ________________ 

 

  __________________________  
(Mokytojo parašas)  

  

 


