
ALYTAUS ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO GIMNAZIJOS  III ...  KLASĖS 

MOKINIO(ĖS) 
 

 

 (vardas, pavardė, telefono Nr.) 
 

2022–2023, 2023–2024  MOKSLO METŲ UGDYMOSI PLANAS 

 

DALYKAS 
BENDRASIS 

KURSAS 

IŠPLĖSTINIS 

KURSAS 
PASIRENKU 

Kursas (B) (A) (B) (A) 

 

Valandų 

skaičius per  

2 metus 

Valandų 

skaičius per  

2 metus 

Valandų 

skaičius per  

2 metus 

Valandų 

skaičius per 

2 metus 

Privalomieji dalykai 

Dorinis ugdymas: 
Tikyba 1/1 -   

Etika 1/1 -   

Lietuvių kalba ir literatūra 5/4 6/5    

Užsienio kalbos: B1 C1 arba B2   

anglų 4/3  5/4   

prancūzų  3/3 3/3   

vokiečių 3/3 3/3   

rusų  3/3 3/3   

Matematika 4/5  5/6   

Socialiniai mokslai: 
istorija  2/2 3/4    

geografija 2/2 3/4   

Gamtos mokslai: 
fizika  2/2 4/4    

chemija  2/2 4/4    

biologija 2/2 4/4   

Menai ir technologijos: 
muzika 2/2 -   

dailė 2/2 -   

statybos ir medžio apdirbimas 2/2 -   

turizmas ir mityba 2/2 -   

Fizinis ugdymas 2/2 -   

Pasirenkamieji dalykai 
Brandos darbas 0,5    

Informacinės technologijos: 

a) informacinės technologijos  1/1 -   

b) programavimas (C++)  - 3/3   

c) elektroninė leidyba  - 2/2   

d) duomenų bazių kūrimas ir valdymas - 2/2   

Kompiuterinė braižyba 1/1 -   

Ekonomika 2/2 -   

Automobilizmas 2/0,5 -   

Psichologija 2/1 -   



Užsienio kalbų pradmenys A1: 

a) prancūzų kalba 2/2 -   

b) rusų kalba 2/2 -   

c) ispanų kalba 2/2 -   

d) lotynų kalba 2/2 -   
    

 

Siūlomi moduliai  

Valandų 

skaičius  

2 metams 

Pasirenku 

Išplėstinio lietuvių kalbos kurso modulis 1/1  

Bendrojo lietuvių kalbos kurso modulis 1/1  

Išplėstinio matematikos kurso modulis  1/1  

Bendrojo matematikos kurso modulis 1/1  

Biotechnologijos 0/1  

Biologijos praktikumas 0/1  

IELTS 0,5/0,5  
 

Mokinys per dvejus metus privalo mokytis ne mažiau kaip aštuonių bendrojo ugdymo dalykų B arba A kursu. 

Pasirenkamuosius dalykus renkasi laisvai. Minimalus valandų skaičius per savaitę 28. Maksimalus – 35 val.  

Dalyko modulis nėra atskiras dalykas. Moduliui skirtos valandos įskaičiuojamos į bendrą valandų skaičių. 
Užsienio kalbų A1 lygio kursą gali rinktis tik tie mokiniai, kurie šių kalbų nesimokė kaip pirmosios ar antrosios užsienio 

kalbos.                                                                                                                                                                      

 

III klasės val. skaičius .............. IV klasės val. skaičius ............  Bendras val. skaičius ............ 

.............................................................. (parašas, vardas, pavardė) 

 

      Susipažinau _______________________________________________________  

                                 (vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, parašas  


