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MOKYMOSI PAGAL INDIVIDUALŲ MOKYMO PLANĄ TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokymosi pagal individualų mokymosi planą tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato 

Vilniaus  agroekologijos mokymo centro (toliaus – Centras) mokinių mokymosi pagal individualų 

mokymosi planą sąlygas ir tvarką.  

2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V- 

482 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-479 

redakcija).  

 

II. INDIVIDUALAUS MOKYMO PLANO SUDARYMO SĄLYGOS 

 

3. Individualus mokymo planas sudaromas:  

3.1. mokiniui, dirbančiam pagal jo siekiamą įgyti kvalifikaciją;  

3.2. mokiniui, turinčiam kvalifikaciją, priimtam mokytis kartu su pirmos kvalifikacijos siekiančiais 

asmenimis, įskaičius bendruosius profesinio mokymo ir kitus dalykus, modulius, kurių mokinys 

mokėsi įgydamas ankstesnę kvalifikaciją vadovaujantis Ankstesnio mokymosi pasiekimų 

užskaitymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. 

sausio 11 d. įsakymu Nr. ISAK-72 (Žin. 2008, Nr. 8-297).  

4. Mokinys, pageidaujantis mokytis pagal individualų mokymo planą, parašo prašymą direktoriui:  

4.1. dirbantis pagal siekiamą įgyti kvalifikaciją - darbdavio pažymą arba darbo sutarties kopiją, 

liudijančią apie užimamas pareigas darbovietėje ir darbo laiką;  

4.2. ankstesnio mokymosi pažymas (pažymėjimus) bei išsilavinimo dokumentus; Centras prie 

prašymo pasilieka šių dokumentų kopijas.  

5. Mokinių prašymai aptariami grupės vadovo ir profesinio rengimo skyriaus vedėjo:  

5.1. skyriaus vedėjas po pokalbio su kiekvienu mokiniu apibūdina mokinių motyvaciją ir 

pasirengimą mokytis pagal individualų mokymo planą;  

5.2. tenkinant mokinio prašymą, nutariama leisti mokiniui mokytis pagal individualų mokymo 

planą;  

5.3. netenkinant mokinio prašymo, nurodomos priežastys arba ko trūksta.  

 

III. MOKYMOSI PAGAL INDIVIDUALŲ MOKYMO PLANĄ TVARKA 

 

6. Skyriaus vedėjas sudaro individualų mokymo planą kiekvienam mokiniui, kuriam buvo leista 

mokytis pagal individualų Mokymo planą.  

7. Mokymo plane nurodomas Profesinio mokymo programos pavadinimas, kodas, mokymo trukmė, 

profesinio mokymo dalykai arba Profesinio mokymo programos moduliai, jų mokymosi eilės 

tvarka, skiriamas valandų skaičius, teorinio ir praktinio mokymo, praktikos trukmė, mokinių 

atostogų (jei yra) trukmė ir kiti mokymo proceso organizavimo nustatymai.  



8. Individualus mokymo planas sudaromas dviem egzemplioriais: vienas lieka pas skyriaus vedėją, 

kitą pasiima mokinys.  

9. Individualų mokymo planą pasirašo skyriaus vedėjas ir mokinys, patvirtindamas, kad susipažino 

su mokymo plane pateikta informacija.  

10. Mokinys, besimokantis pagal individualų mokymo planą:  

10.1. praktinio mokymo užsiėmimus lankyti privalo, tačiau profesijos mokytojas turi teisę visiškai 

ar iš dalies įskaityti praktinį mokymą, jei mokinio darbinė veikla atitinka dalyko praktinio mokymo 

turinį.  

10.2. teorinio mokymo pamokas lanko pagal bendrą grupės pamokų tvarkaraštį bei individualiai 

derina su profesijos mokytojais konsultacijų ir atsiskaitymų formas, terminus ir periodiškumą.  

10.3. einamojo mėnesio atsiskaitymo kontrolinius ir savarankiškus darbus atlieka iki kito mėnesio 

pabaigos, kada mokytojai užrakina/uždaro praeito mėnesio elektroninį dienyną.  

11. Profesijos mokytojas, susipažinęs su mokinio individualiu mokymo planu, aptaria ir suderina su 

mokiniu savo dalyko teorijos mokymą(si), tai yra, nurodo dalyko temas, informacijos šaltinius, 

mokomosios medžiagos pateikimo būdus bei atsiskaitymų formas, terminus ir periodiškumą.  

12. Dienynuose mokinio, besimokančio pagal individualų mokymo planą, nedalyvavimas teorinio 

mokymo pamokose nežymimas.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Mokinių mokymąsi pagal individualų mokymo planą prižiūri ir koordinuoja mokinių grupės 

vadovai; kontroliuoja skyriaus  vedėja.  

14. Dirbantis pagal siekiamą įgyti kvalifikaciją mokinys, pasikeitus aplinkybėms, nusprendęs 

nutraukti mokymąsi pagal individualų mokymo planą, parašo prašymą skyriaus vedėjui.  

15. Mokinys, nutraukęs mokymąsi pagal individualų mokymo planą, teorinio ir praktinio mokymo 

užsiėmimus privalo lankyti kartu su visa mokomąja grupe pagal pamokų tvarkaraštį.  

 

______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 


