
vsl pANnvrZro pRoFESrNro RENGTMo cENTRo
DIREKTORIUS

onl vmsoslos ISrAIGot ro*H$f#lUtio.rrrNro RENGTMo cENrRo
2OI9.2O2O MOKSLO METU IGYVENDINAMU PROGRAMU PLANO

PATVIRTINIMO
2019 m. rugsejo 2 d. Nr. Yl-172

PaneveZys

,.. Vadovaudamasis 2019-2020 ir 2020-202I mokslo metq pagrindinio ir vidurinio

ugdymo programq bendraisiais ugdymo planais, 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metq

bendraisiaisprofesiniomokymoplanais, tvir tinu ViesosiosistaigosPaneveZioprofesinio

rengimo centro 2019-2020 mokslo metq igyvendinamq programr+ planq. (Pridedamas).

Direktorius Bronius Sadula



PATVIRTINTA
VSf PaneveZio profesinio rengimo centro direktoriaus
2019-09 -02 isakymu Nr. V l - I 72

vlE5osros ISTAIGos pANEvrtLto pRorrsrNro RENGTMo cENTRo
2OI9.2O2O MOKSLO METU IGWENDINAMV PROGRAMU PLANAS

I. Bendrosiosnuostatos

Vie5osios istaigos PaneveZio profesinio rengimo centro (toliau - Centras) 2}lg-2020 mokslo
metq igyvendinamq programq planas reglamentuoja pagrindinio ugdymo, vidurinio ugdymo,
profesinio mokymo ir su Siomis programomis susijusiq neformaliojo Svietimo progiu*q
igyvendinim4 Centre.

Centro igyvendinamq programq plano tikslai:
- ApibreZti Centre igyvendinamq ugdymo ir mokymo programq vykdymo bendruosius
reikalavimus;
- Formuoti ugdymo turini ir organizuoti proces4 taip,
geresniq ugdymosi rezultatq ir igytq mokymuisi visq
profesiniq kompetencij q;
- Kurti saugi4, darni4, draugi5k4 Centro mokymosi aplink4 @sichologinE,frzing,socialing);
- ISnaudoti galimybes suartinti bendrqii ugdym4 ir profesini mokym4 bei uZtikrinti viding bendrojo
ugdymo ir profesinio mokymo kokybg.

y . .Centro_ igyvendinamq programq planas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Svietimo,mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandZio 15 d. isakymu Nr.V-417 patvirtintais 2019-
2020 ir 2020-2021 mokslo metq pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq bendraisiais ugdymo
planais it 2019 m. rugpj[dio 22 d. isakymu Nr.V-929 patvirtintai s 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo
metq bendraisiais profesinio mokymo planais bei kitais dokumentais.

Rengiant 2019'2020 mokslo metq Centro igyvendinamq programq plan4 vadovautasi VSI
PaneveZio profesinio rengimo centro direktoriaus 2015 m. birZelio 26 d. isakymu Nr.Vl-l36 ,,Dei
v5[ PaneveZio profesinio rengimo centro ugdymo plano parengimo tvarkosoo.

Centro igyvendinamq programq plane vartojamos s4vokos atitinka Lietuvos Respublikos
Svietimo istatyme ir Lietuvos Respublikos profesinio mokymo istatyme vartojamas s4vokas.

II. Ugdymo ir profesinio mokymo proceso trukmd ir organizavimas

Mokslo metai Centre prasideda rugsejo pirmai+ darbo dienq ir baigiami birZelio 30 d. ( 40
mokymosi savaidiq). Centras dirba 5 dienas per savaitg. Mokslo metai skiritomi i du pusmedius.
2019-2020 mokslo metais nustatomas iios pusmeiiry datos:
I pusmetis -2019 m. rugsejo 2 d. -2020 m. vasario 9 d.
II pusmetis -2020 m. vasario 10 d. - 2019 m. birZelio 30 d.

Pirmame kurse mokslo metq trukme 40 savaidiq, o grupese, kuriose siekiama ir vidurinio
i5silavinimo - 185 ugdymo dienos (iki birZelio 19 d.).

Antrame kurse, kuriame mokiniai laiko brandos egzaminus - 163 ugdymo dienos ( iki geguZes
22 d.)

Pirmame, antrame ir trediame (baigiamqiq grupir+) kurse kursuose mokiniai mokosi skirtingai,
priklausomai nuo dalykines ar modulines programos apimties.
9-ose ir 10-ose klasese - 185 ugdymo dienos (iki birZelio 19 d.)

Pagrindinio ugdymo pasiekimq patikrinimas, iskaitos ir brandos egzaninaivykdomi pagal NEC
paruo5t4 tvarkara5ti.

Baigiamqiry grupitg mokiniai atlieka praktikas imondse:- nuo 2020 m. vasario 10 d. iki geguZes 22 d. -M8V, AE8V
(5ioms grupems asmens igytq kompetencijq vertinimas vyksta nuo geguZes 25 d.)

kad kiekvienas besimokantysis pasiektq
gyvenim4 biitinq bendrqfq, dalykiniq,
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Kompetencij q vertinimui skiriama I -a savaite.

Mokiniams per mokslo metus skiriamos atostogos (17 mokymo dienq ). Mokymo proceso
metu mokiniams skiriamos atostogos:
Rudens atostogos nuo 2019 m. spalio 28 d. iki spalio 3l d.

?iemos (Kaledq) atostogos nuo 2019 m. gruodZio 23 d. iki202o m. sausio 3 d.
Ziemos atostogos nuo2020 m. vasario 17 d. iki vasario 2l d.
Pavasario (velykq) atostogos nvo 2020 m.balandilio 14 d. iki balandZio 17 d.
Vasaros atostogos nuo2020 m. liepos 1 d. iki 2020 m. rugpjfldio 31 d.

Baigiamajame kurse Ziemos (nuo vasario 17 d. iki vasario 2l d.),pavasario (Velykq) atostogos
neskiriamos baigiamqjq grupiq tredio kurso mokiniams, Sis spendimaJsuderintas su b.rrtro Taryba
ir aptartas dalininkq susirinkime.

Svendiq dienos iskaidiuojamos i mokymosi dienas, tadiau mokytojai ir profesijos mokytojai
privalo uZtikrinti mokymo programoje apibreZtas kompetencijas. I mokymo ii.nq s[ai8iq
iskaitomos Sios dienos:

- Rugsej o 2 d. (perkelta iS Rugsejo I d.- Mokslo ir Ziniq dienos)
- Lapkridio I (Visq Sventqjq diena)
- Kovo 1l d. (Lietuvos nep.riklausomybes atkiirimo diena)
- BalandZio 13 d. (Antroji Sv. Velykq diena),
- GeguZes I d. (Tarptautind darbo diena)
- BirZelio 24 d.-(Rasos ir Joniniq diena)

${ o1o temperatiirayru 25 laipsniq Saldio ar Zemesne, i Centr4 gali neiti mokiniai iki 18
metq. Sios dienos iskaidiuojamos i mokslo dienq skaidiq.



Jei pamokos nevyko del Saldio, karantino ar stichiniq nelaimiq, dienyne Zymimos dienos ir
para5oma,,Pamokos nevyko d61... ". Siais atvejais koreguojamas ilgalaikis (tlminis) planas.

Mokymo procesas organizuojamas Centro atitinkamuose kabinetuose, sporto salese,
dirbtuvese, laboratorijose ir kitose erdvese (mokymosi aplinkose).

Mokytojai ir profesijos mokytojai dirba pagal Centro direktoriaus patvirtint4 pamokq grafikE
ir tvarkarasti bei nustatyt4 darto ktvi, etato dydi. (priedai Nr.l ir la).

Siekiant individualizuoti ugdym4 ir optimizuoti mokymosi krtivius vidurinio ugdymo
programr+ besimokantiems mokiniams, sudaromi mokiniq individualtis ugdymo(si) planai.

Mokinio individualus ugdymo(si) planas yra mokinio, besimokandio pagal vidurinio ugdymo
programQ, pasirinkti mokytis per dvejus metus dalykai ir dalykq kursai. (Priedas Nr.2).

Mokinio individualq ugdymo(si) plan4, suderint4 su mokyklos galimybemis, sau rengia
kiekvienas mokinys, besimokantis pagal vidurinio ugdymo program4.

Centre 2019-2020 mokslo metais mokymas organizuojamas pagal 46 profesinio mokymo
programas (Priedai Nr.3 ir 3a

Mokymo programq asmenims, turintiems pagrindini i5silavinim4, mokymo trukme - 3 metai.
Vidwinio ugdymo programa baigiama antraisiais mokslo metais. - Sis sakinys kartojasi veliau
Mokymo programq asmenims, turintiems vidurini i5silavinimq, mokymo trukme -iki2 metq,

priklausomai nuo programos apimties.
Mokymo progamq asmenims, neturintiems pagrindinio i5silavinimo, mokymo trukme - 2

metai.
Mokymo programos, skirtos spec. poreikiq asmenims, mokymo trukme - 3 metai.
Mokiniq priemimas vyksta per LAMA BPO informacing sistem4. Mokiniq priemimas bei

informavimas vykdomas vadovaujantis ,,Asmenq, pageidaujandiq igyti pirmqiA kvalifikacij4,
priemimo i Vq PaneveZio profesinio rengimo centrQ tvarkos apra5u'., patvirtiniu direktoriaus
isakymu 2017 m. birZelio I d. Nr. Vl-100 bei ,,Del stojandiqiq informavimo apie bendr4ii
priemim4" direktoriaus isakymu 2017 m. birZelio I d., Nr. Vl-101.

I I ir II gimnazijos klases mokiniai priimami kreipiantis tiesiogiai i mokymo istaig4.
Centre 2019'2020 mokslo metais formuojamos grupes ir jungtines grupes iS skirtingq

profesijq pogrupiq (Priedas Nr.4).
Siekiant racionaliai panaudoti mokinio krep5elio le5as, mokymas jungtinese grupose

organizuojamas bendruosius profesijos mokymo ir vidurinio ugdymo dalykus mokantis kartu.
Mokomoji 8ruPo, kurioje yra daugiau kup 2l mokinys, gali b[ti dalijama i du pogrupius per

pamokas:
o Praktinio rhokymo;
r Informaciniqtechnologiiq;
o UZsienio kalbos;
o Dorinio ugdymo (etika, tikyba).

Laikinoji grupe sudaroma i5 mokiniq, pasirinkusiq to paties kurso, to paties dalyko program?
(Priedai Nr.5 ir Nr.6).

Laikinoji grupe gali btrti sudaryta, jei joje yra ne maziaukaip 5 mokiniai.
Jei mokytis dalyk4 pasirenka maZesne nei nustatyto dydZio gilpo, mokiniams sudaromos

s4lygos pasirinkt4 dalyk4 mokytis savarankiskai, skiriant konsultacij as-.

Neformaliojo Svietimo btreliai, ktubai ir kt. mokiniams neprivalomi ir laisvai pasirenkami iki
rugsejo 15 d. (Priedas Nr.7).

Norintys i bUreli gali uZsira5yti ir mokslo metq laikotarpiu.
Minimalus mokiniq skaidius neformaliojo Svietimo bfrrelyje - 1l mokiniq.
Neformalioj o Svietimo valandos skiriamos mokiniq saviraiskai
Vertinant mokinir+ pfrarllgq ir pasiekimus vadovaujamasi ,,Mokiniq paZangos ir pasiekimq

vertinimo tYarka'o patvirtinta Centro direktoriaus 2015 m. rugsejo 24 d:iruty"r" Nr.Vt-tZt ir
papildymu patvirtiniu 2016 m.rugsejo 1 d. direktoriaus isakymu Nr.Vl-135. (priidas Nr.8)

4



III. Profesinio molrymo programg (dalykiniq ir modulinig) turinio
formavimas ir igyvendinimas

Profesinis mokymas Centre igyvendinamas pagal patvirtintas profesinio mokymo programas
ir profesinio mokymo planus atskiroms mokomosioms grupems, patvirtintus Centro direlitoriaus
2019 m. rugsejo 2 d. isakymuNr.Vl-161

Modulines programos 1 kreditui skiriamos 27 valandos. Pirmai kvalifikacijai igyti skirtE
moduling programQ, kiekvieno modulio 1 kredito 22 valandas paskirsto kontaktiniam darbui,
konsultacijoms ir mokinio mokymosi pasiekimams vertinti, o 5 valandas skiria mokinio
savaranki5kam darbui. Antrai kvalifikacijai igyti skirt4 moduling programg, kiekvieno modulio 1

kedito 18 valandq paskirsto kontaktiniam darbui, konsultacijoms ir mokinio mokymosi
pasiekimams vertinti, o 9 valandas skiria mokinio savaranki5kam darbui. Mokinio savaranklskam
darbui skirtos valandos mokytojams nera tarifikuojamos ir bendruosiuose profesinio mokymo bei
bendruosiuose pagrindinio ir vidurinio ugdymo planuose nera iskaidiuotos.

Profesinio mokymo programose, kurios nera sudarytos i5 moduliq, praktiniam mokymui ir
praktikai skiria 70 procentq, o teorijai atitinkamai skiria 30 procentq nuo bendro profesiniam
mokymui skirto valandq skaidiaus.

Centras pasilieka teisg savaranki5kai keisti iki 15 procentq programos turinio, nekeisdamas
bendros profesinio mokymo programos apimties, atsiZvelgiant i PaneveZio regiono flkio poreikius.

Ugdant profesijai reikalingas kompetencijas, kartu ugdomi mokinio bendrieji vis4 gyvenimE
trunkandio mokymosi gebejimai. Kritinis m4stymas, kiirybingumas, iniciatyvumas,'problemq
sprendimas, sprendimq priemimas ir konstruktyvus jausmq valdymas ugdomas kartu su bendraisiais
gebejimais.

Praktika skiriama baigiamajame kurse. Jq igyvendinant imoneje, istaigoje, organizacqoje,
tikininko tikyje, mokomosios grupes praktikai vadovauti skiriamos 5 kontaktinio darbo valandos ier
savaitg. Modulinir+ profesinio mokymo programq baigiamojo modulio ,,lvadas i darbo rink6,
vykdymo prieZiiirai skiriama 15 kontaktinio darbo valandq per savaitg, kurios skiriamos mokiniq
praktinio mokymo realioje darbo vietoje prieiliirai, analizei,aptarimui ir konsultacinei pagalbai.

Aplinkosauginis ugdymas integruojamas i profesini mokym4, o ugdymas karjerai - i
ekonomikos ir verslo pagrindq dalyk4 arba profesini mokym4, o modulinese programose ugdymas
karjerai ir verslumo ugdymas integruojami i modulius.

Darbuotojq saugos ir sveikatos mokoma pagal Mokiniq, besimokan6iq pagal pagrindinio
profesinio mokymo programas, darbuotojq saugos ir sveikatos programos- apru54,- putui.tirrt4
Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsejo it a. isat ymu Nr. ISaf-tqSf
,,Del mokiniq, besimokandiq pagal pagrindinio profesinio mokymo programas, darbuotojq saugos ir
sveikatos programos apra5o patvirtinimoo', naudojant profesiniam mokymui skirtas valandas. 

-
Civilines saugos mokoma pagal Civilines saugos mokymo program4 profesinio mokymo

istaigoms, patvirtint4 LR Svietimo ir mokslo ministro 2001 m. lapkridio b a. isdtymu Nr.t+SZ .Oel
Civilines saugos mokymo programos profesinio mokymo istaigoms patvirtinimo.,.

Centras profesini 
. 
orientavimq vykdo vadovaudamasis Profesinio orientavimo vykdymo

tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro ir ii.t*ot
Respublikos socialines apsaugos ir darbo ministro 2012 m,liepos 4 d. isakymu Nr.V-1090/Al-314
,,Del Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos apra5o patvirtinimo", ir Ugdymo karjerai programa,
patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2014 m. rurrio 15 d. isakymrr-N..V-
72 ,,Del Ugdymo karjerai programos patvirtinimoo'. Ugdymas karjerai derinamas su kitomis
profesinio mokymo istaigoje organizuojamomis profesinio orientavimo (karjeros) paslaugomis:
informavimu (kartu su profesiniu veiklinimu) ir konsultavimu.

Centro mokiniams yra siulomi ivairtis susitikimai su kolegijq ir universitetq atstovais. Taip
pat, glaudLiai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais, yra organizuojami ivairtis, su mokiniq
pasirinktomis profesijomis susijg, seminarai ir susitikimai, labdaros budu gaunamos medZiagos
praktiniam mokymui (statybos profesinio mokymo skyrius). Mokiniai yri skatinami aktyiiai
dalyvauti profesinio meistri5kumo konkursuose, mobiiumo vizituose uZsienio Salyse,
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specializuotose parodose ir mugese. Pagal galimybes Centro mokiniams yra organizuojami
paZintiniai vizitu imonese ir organizacij ose.

Centro atstovai, atsakingi uZ profesinio informavimo veiklq, dalyvauja bendrojo lavinimo
mokymo istaigq organizuojamose karjeros dienose, tevq susirinkimuose, bendrauja tiesiogiai su
mokiniais ir mokytojais.

Cenhe) yra organizuojamos atviry durq dienos, kuriq metu atvykg mokiniai yru
supaZindinami su ivairiomis profesijomis. AtsiZvelgiant i bendrojo lavinimo mokyklq
pageidavimus, yra organizuojamos individualios paZintines ekskursijos ir profesijq pasirinkimo
renginiai kitq mokyklq mokiniams.

Centro prallinio mokymo dirbtuvese PaneveZio miesto bendrojo lavinimo mokyklq mokiniai
mokosi technologijq dalykq pagal su mokyklomis sudarytas sutartis ir pasirinktas Centro sitlomas
veiklas.

Sektoriniame statybos praktiniame mokymo centre, pagal pateiktas parai5kas, mokomi
PaneveZio kolegijos, progimtazijq ir kitq PaneveZio apskrities profesiniq mokyklq mokiniai.

Centras vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2015 m.
rugpjtidio 12 d. isakymu Nr.V-890 ,,Del moduliniq profesinio mokymo programq iSbandymo'0, nuo
2015-2016 mokslo metq igyvendina modulines profesinio mokymo programas.

Paslaugq profesinio mokymo skyrius i gyvendina:
*110 kreditq kirpejo moduling pirminio profesinio mokymo programq mokiniams baigusiems l0 kl.
ir besimokantiems bendroj o ugdymo programoj e,
*nuo 2019 m. rugsejo I d. pradetos igyvendinti 90 kreditq kirpejo modulines profesinio mokymo
programos mokiniams baigusiems 10 kl. ir besimokantiems bendrojo ugdymo programoje,
mokiniams turintiems vidurini i5silavinimq ir siekiantiems igyti kirpejo kvalifikacij4, bei 70 kreditq
tgstinio profesinio mokymo programos, mokiniams igijusiems vidurini i5silavinim4 ir jau turintiems
koki4 nors kit4 profesij4.
* higienines kosmetikos kosmetiko 110 kreditq moduling pirminio profesinio mokymo program4,
mokiniams igijusiems vidurini iSsilavinim4.
*nuo 2019 m. rugsejo I d. pradetos igyvendinti kosmetiko ir masaZuotojo 110 kreditq pirminio ir
90 kreditq tgstinio profesinio mokymo programos, mokiniams igijusiemr uidurini ilsilavinimqfu jau
turintiems koki4 nors kit4 profesij4.
fgyvendinant moduliniq programq privalomuosius modulius praktiniam profesiniam mokymui
skiriama nemaZiaukaip 70 0/o viso mokymosi modulio apimties.

I higienines kosmetikos kosmetiko bei kosmetiko modulines profesinio programos,
kvalifikacijq sudarandioms kompetencijoms igyti skirtq moduliq teoring dali ( i5skyrus moduli
,,Aparatiniq, neinvaziniq veido ir k[no prieZiiiros procedtiry atlikimas ") yra integruota po 10 val.
anatomijos ir 10 val. odos ligq.

Baigiamojo kurso, kirpejo profesijos K7 gr. mokines, kurios mto 217-2018 mokslo metq
mokosi pagal moduling kirpejo profesinio mokymo program4, pasirinko 2 pasirenkamuosius
modulius, atitinkandius 15 kredittl ty. plaukq priauginimas, plaukq komerciniai kirpimai.

Baigiamojo kurso higienines kosmetikos kosmetiko HKSVI r. mokines, kuribs nuo 218-2019
mokslo metq mokosi pagal moduling higienines kosmetikos kosmetiko profesinio mokymo
programQ, pasirinko 2 pasirenkamuosius modulius, atitinkandius l0 kreditq t.y.: nagq priauginimas
ir blakstienq priauginimas.

I tredio kurso kirpejq (K7 gr.) moduliniq profesinio mokymo programq privalomqiq
moduliq teoring dali yra integruota 20 val. i5 bendrqjq profesinio mokyrno daffi reikalinlq
alitinkamai kompetencijai klar kirpejo kvalifikacijai igyti: ekonomikoi ir 16rrlo' pagrindii,
darbuotojq sauga ir sveikata, specialusis pie5imas, anatomija, profesijos informacines technol-ogrjos.

Kiekvienam mokymosi moduliui mokymo plane yra i5skirtos ieorines ir praktines vahnJos.
Profesijos mokytojams, kurie dirbq pagal moduling profesinio mokymo programq yra bendrai

tarifikuotos kontaktines, konsultacijq ir mokymosi pasiekimq patikrinimui skirtos valandos.
Pasibaigus moduliui vykdomas galutinis modulio ivertinimas.
I ivadini ir kvalifikacij? sudarandioms kompetencijoms skirtus bei privalomuosius modulius

yru integruotos Sios bendrosios kompetencijos: ra5tingumo, daugiakalbystes, matematine,
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skaitmenine, asmenine, socialine, mokymosi mokytis, verslumo, kulturinio s4moningumo ir rai5kos,
bei kitos bendrosios kompetencijos. Integruotos bendrosios kompetencijos sudaro ne maZiau 10
procentq bendro modulinei pro$amai skirto laiko. Pagal bendrqjq profesinio mokymo planq priede
nustatyt4 Bendrqiq kompetencijq integravimo i profesinio mokymo programq modulius form4
nustatoma, kuriuose moduliuose, kokios bendrosios kompetencijos bus ugdomos, ir valandos,
skiriamos kiekvienai bendraj ai kompetencij ai ugdyti.

Mokymo planai sudaryti taip, kad pradeti moduliai baigtqsi iki mokslo metq pabaigos.
AtsiZvelgiant i Centro asignavimus ir mfrq mokiniq skaidiq grupese, kirpejq pr*o kurso

P43101202 ir tgstinio mokymo T43101203 grupes apjungiamos privalomiems moduliams mokyti.
lrgfesijos mokytojams tarifikuojamos profesiniam mokymui skirtos valandos pagal kirp-ejq
P43101202 mokymo plan4. Skirtumas tarp pirminio ir tgstinio mokymo *oautiq valandq
igyvendinimo i5lyginamas tgstinio mokymo grupei savarankiSkam mokymui skirtomis vaiandomis.

Tgstinio profesinio mokymo progftrmose darbuotojq sauga ir sveikata yra integruojama i
atskirus modulius.

Centre Zemes ir namq flkio veiklos profesinio mokymo skyriuje vadovaujantis LR Svietimo
ir mokslo ministerijos mokymosi vis4 gyvenim4 departamento 2018-05-23 ia5tu Del licencijos
vykdyti formalqfi profesini mokym? papildymo ir patikslinimo igyvendinama 90 kreditq Technikos
prieZiiiros verslo darbuotojo moduline profesinio..mokymo progftrma (kodas T4307l-602) skirta
tgstiniam profesiniam mokymui. Vadovaujantis SIUU 2018m. liepos 26 d. isakymu Nr. v-670
igyvendinama lm. 6 men. trukmes moduline Technikos prieZi[ros verslo darbuotojo mokymo
programa, apimanti 90 kreditq, i5 kuriq 80 kreditq sudaro kompetencijoms igyti skirti moduliai, l0
kreditq skirta [vadui i darbo rink4, 2lrceditai tgstinio profesinio mokymo programoje Darbuotojq
saugos ir sveikatos mokymas integruojamas i kitus modulius TPST grupeje. 2016 m.liepos 2l d.
isakymu Nr. V-662 patvirtintu Profesinio mokymo istaigq, kuriose i5bandomos modulines
profesinio mokymo programos, iregistruotos Studijq, mokymo programq ir kvalifikacijq registre
sqra5u ir Formaliojo profesinio mokymo tvarkos apra5u lSIrrtVt 2015 m. geguZes 8 d. Isak. Ni. V-
479 tedakcija) igyvendinama 3 metq (kodas M43071603) trukmes Technikos prieZiuros verslo
darbuotojo moduline profesinio mokymo programa Tp7 grupese.

fgyvendinant 3 metq trukmes moduling Technikos prieZitiros verslo darbuotojo mokymo
program?, apimandi4 110 kreditq, i5 kuriq 100 kreditq sudaro privalomieji moduliai (iskaitant
Fizini ugdym4 (fizinio aktyvumo reguliavimq) - 2 kreditus, Civiling saug? igyti Saugaus elgesio
ekstremaliose situacijose kompetencijq - 1 kredit4) ir 10 kreditq paiirenkamieji moJutai
TPTgrupese

Privalomieji moduliai yra: [vadinis modulis i ,,Technikos prieZitiros verslo darbuotojo,.
profesij4, Bendrieji mechaniko darbai, Automobiliq ir traktoriq varikliq technini: prieiivi ir
remontas, Automobiliq ir traktoriq maitinimo sistemq technine prieZiflra ir remontas, Automobiliq
ir traktoriq transmisijq technine p''ieiliila ir remontas, Automobiliq ir traktoriq vaZiuokliq technine
prieZitira ir remontas, Automobiliq ir traktoriq elektros bei elektronikos irengimq technine prie1inra
ir remontas, Zemes okio ma5inrl technine prieZitra ir remontas, lmones OarUo organiiavimas,
Technikos prieZi[ros verslo darbuotojo baigiamasis modulis,,[vadas idarbo rinkE'..

Pasirenkamieji moduliai yra: Automobiliq ir traktoriq papildomq irenginiqtechnine prieZiura
ir remontas, Transporto priemoniq vairavimo pagrindai, Kebulo techninis aptarnavimas.
Besimokantieji turetq pasirinkti modulius taip, kad bendra pasirenkamqjq profesinio mokymo
moduliq, susijusiq su kvalifikacija, apimtis bBtq l0 kreditq.

Siekiant igyti kvalifikacijq, privalomi nesusijusieji su kvalifikacija moduliai (kuriq bendra
apimtis nera didesne nei 8 kreditai). fgyjamos 5ios, kitais teises aktais reglamentuotos,
kompetencijos: l. Fizinis ugdymas (fizinio aktyvumo reguliavimas) - 5 kreditai. 2. Modulis
Civiline sauga, kompetencija - Saugus elgesys ekstremaliose situacijose - 1 kreditas. 3. Darbuotojq
sauga ir sveikata - 2 kreditai.

. I privalomqji moduli fvadinis modulis i ,,Technikos prieZiiiros verslo darbuotojo" profesij4
yra integruoti dalykai reikalingi atitinkamai kompetencijai arlechnikos prieZiiiros versll darbuotojo
kvalifikacijai igytr. I privalom4ji moduli Bendrieji mechaniko darbai integruoti dalykai:



Konstrukcines medZiagos ir jq apdirbimas, Technine bruZyba, Ma5inq elementai ir jq techniniai
matavimai, Eksploatacines medZiagos, Elektrotechnikos pagrindai.

I privalomqii moduli [mones darbo organizavimas integruoti dalykai: informacines
technologijos, lietuviq kalbos kultura ir specialybes kalba, specialybes uZsienio kalba.

Moduliui ,,|vadas i darbo rinkq" skirta 10 kreditq TP7 ir TP8 grupems (valandq skaidius
maZinamas i5 skirtq valandq modulio mokymui darbo vietose, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro 2018 m. liepos 26 d. isakymuNr. V-670).

Kiekvienam moduliui, i5skyrus [vadas i darbo rink4, yra i3skirtos teorines ir praktines
valandos.

Nuo 2019 m. rugsejo 2 d. Zerrits ir namq tikio veiklos profesinio mokymo skyriuje mokosi
TP9grupe (kodas M43071603, llOkreditq), TP9V grupe (kodas M44}7l605,110kreditq), TpgT
grupe (kodas T43071602' g0kreditq) pagal profesinio mokymo Technikos prieZitiros verslo
darbuotojo modulines mokymo programas.

Mokosi DZ,9grupe (kodai trrt+:O8t l02,ll0kreditq) pagalprofesinio mokymo Dekoratyvinio
Zeldinimo ir aplinkos tvarkymo darbuotojo moduling mokymo programq, kuri4 sudaro ivadinis
modulis (2kreditai), bendrieji moduliai (8kreditai), privalomosios kompetencijos (S0kreditq),
pasirenkamosios kompetencij os ( I 0kreditq).

Statybos profesinio molcymo slryrius ignendina naujq moduling molcymo programq :
-santechniko (kodas M4307 3201 ) moduline profesinio mokymo programa.

Parengti ir patvirtinti moduliniq profesinio mokymo programq mokymo ir ilgalaikio ugdymo
planai.

Mechatronikos profesinio molymo slErius nuo 2019 m. lgnendina naujas modulines
pr ofe s ini o molEmo pr o gr amas :
- Elektriko (kodas M44071304) moduling profesinio mokymo program4. (EL9V gr., mokiniai baigg
t2kt.)

fgyvendinama vieneriq metq trukmes moduline profesinio mokymo programa 60 kreditq iS
kuriq 55 kreditus sudaro privalomieji moduliai, iskaitant saugus elgesys ekstremaliose situacijose (1
kreditas), fizinis ugdymas (1 kreditas), darbuotojq sauga ir sveikata (2 kreditai) ir vienas 5 i<rediiq
pasirenkamasis modulis.

Privalomqiq moduliq yra 9: fvadas i profesij4, bendrieji moduliai, bendrieji elektrotechnikos
ir elektronikos darbai, silpnq sroviq irenginiq irengimas ir eksploatavimas, elektros irenginiq
eksploatavimas, Zemos itampos iki 1000V ap5vietimo ir galios irenginiq instaliacijos irengimas ir
eksploatavimas, prijungimo linijq ir elektros energijos apskaitos irenginiq 

-montavimas 
ir

eksploatavimas, skirstomojo tinklo 0,4-35kV ir perdavimo tinklo 110-400kV itampos elektros
irenginiq irengimas ir eksploatavimas, ivadas i darbo rink4.

Pasirenkamieji moduliai yra SeSi: relines apsaugos ir ir automatikos irenginiq irengimas ir
eksploatavimas, iki 42kY itampos kabeliq linijq ir kabeliq movq irengirnas ii eksploaiavimas,
vartotojq(imoniq) iki l0kv itampos elektros irenginiq irengimas ir eksploatavimas, KNX/EIB
intelektualiosios pastato valdymo sistemos irengimas ir eksploatavimas, saules fotovoltiniq
elektriniq irangos montavimas, v6jo energijos elektriniq montavimas .

- elektriko (kodas T43071,304) tgstine moduling profesinio mokymo program4. @L9T gr., mokiniai
baigE l2kl.)

fgyvendinama 7 menesiq moduline tgstinio profesinio mokymo programa 50 kreditq,kuriq visi
moduliai yra privalomieji. Programa neturi pasirenkamqjq ir bendrqjq moduliq.
-Swirintojo (kodas P43071501) moduline profesinio mokymo progiama(SV9V gr. mokiniai baigg
t2kt.)

[gyvendinama2 metq trukmes moduline profesinio mokymo programal l0 kreditq iS kuriq 80
krgditq sudaro privalomieji moduliai, iskaitant saugus elgesys ekstremaliose situacijose (l kreditas;,
fizinis ugdymas (5 kreditai), darbuotojq sauga ir sveikata (2 kreditai) ir 2 privalomieji
pasirenkamieji moduliai(l0 kreditq) bei 2 pasirenkamieji moduliai(l0 kreditq).

Privalomqjq moduliq yra 11: [vadas i profesijq, pasiruo5imas atlikti suviiinimo darbus, rankinis
lankinis plieno jungdiq kampiniq siiiliq suvirinimas lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais, plieno
jungdiq kampiniq sitiliq suvirinimas lankiniu budu lydZiuoju elektrodu (pusautomadiu) apsauginiq

 



dujq aplinkoje, plieno jungdiq kampiniq sitiliq lankinis suvirinimas nelydZiu volframo elektrodu
apsauginiq dujq aplinkoje, metalq pjaustymas terminio pjovimo biidais (dujiniu, plazminiu),
plieniniq lak5tq jungdiq sand[riniq siiiliq rankinis lankinis suvirinimas lydZiaisiais glaistytaisiais
elektrodais, plieniniq lak5tq jungdiq sanduriniq si[liq suvirinimas lankiniu budu lydZiuoju
elektrodu (pusautomadiu) apsauginiq dujq aplinkoje, plieniniq lak5tq jungdiq sandiiriniq siuliq
suvirinimas lankiniu btrdu nelydZiu volframo elektrodu apsauginiq dujq aplinkoje, plieniniq lak5tq
j""g9i.+ sandiiriniq sitiliq suvirinimas dujiniu budu, aliuminio ir jo lydiniq kampiniq siiiliq
suvirinimas lankiniu btidu lydZiuoju elektrodu (pusautomadiu) inertiniq dujq aplinkoje, aliuminio ir
jo lydiniq kampiniq siuliq suvirinimas lankiniu biidu nelydZiu volframo elektrodu inertiniq dujq
aplinkoje.

Privalomieji pasirenkamieji moduliai- rankinis lankinis plieniniq vamzdiliq sandflrinitl sitliq
suvirinimas lydZiaisiais glaistytaisiais elektrodais, plieniniq vamzdili4 jungdiq sandtiriniq siuliq
suvirinimas lankiniu budu lydZiuoju elektrodu (pusautomadiu) apsauginiq dujq aplinkoje, piieniniq
vamzdLl4 jungdiq sanduriniq sitiliq suvirinimas lankiniu budu nelydZiu volframo elektrodu
apsauginiq dujq aplinkoje, plieniniq vamzdliq sandtuiniq sitiliq dujinis suvirinimas, suvirinimo
darbq organizavimas ir kokybes vertinimas.

Pasirenkamieji moduliai - aliuminio ir jo lydiniq lakStq suvirinimas sandurinemis siulemis
lankiniq budu lydZiuoju elektrodu (pusautomadiu) inertiniq dujq aplinkoje, aliuminio ir jo lydiniq
lak5tq suvirinimas sandtirinemis siulemis lankiniq b[du nelydZiu volframo elektrodu inertiniq dujq
aplinkoje, aliuminio ir jo lydini4 vamzdiliq suvirinimas sandiirinemis siulemis lankiniu-budu
lydZiuoju elektrodu (pusautomadiu) inertiniq dujq aplinkoje, aliuminio ir jo tydini4 vamzdilit4
suvirinimas sandiirinemis sitilemis lankiniu btdu nelydZiu volframo elektiodu inertiniq dujq
aplinkoje, vario ir jo lydiniq detaliq suvirinimas lankiniu b[du apsauginiq dujq aplinkoje.
- suvirintojo (kodas T43071503) tgstine moduling profesinio mokymo program4-(SV9T gr.,
mokiniai baigg 12 kl.)
[gyvendinama 1,5 metq moduline tgstinio profesinio mokymo programa 90 kreditq, kuriq visi

moduliai yra privalomieji. Programa neturi pasirenkamqjq ir bendrqjq moduliq.
- Kompiuterines irangos derintojo moduline profesinio mokymo programa, g0kreditq (kodas
M43061103) KD9 gr., mokiniai baigg 10k1.
- Automobiliq elektros irengimq remontininko moduline profesinio mokymo programa, 110
krediq, (kodas M44071603) mokiniai baigg 12kl.
- Automobiliq elektros [rengimq remontininko moduline profesinio mokymo programa, 90 kreditq,
(kodas T43071603) mokiniai baigg l2kl.
- Automobiliq elektros irengimq remontininko moduline profesinio mokymo programa, 110
laeditq, (kodas M43071601) mokiniai baigg l0 kl.

Profesinio mokymo moduliq, kuriq pabaiga sutampa su pusmedio pabaiga, i5vedamas
galutinis modulio ivertinimas. Jeigu modulis tgsiasi ir kitame pusmetyje, vedamas tarpinis
vertinimas pusmedio pabaigoje.
JoniYkelio lgno Karpio iemOs ilkio padalinys igtvendina:*60 kreditq apskaitininko ir kasininko moduling pirminio profesinio mokymo program?, mokiniams
igijusiems vidurini iSsilavinim4.
*110 kreditq Zemes tikio gamybos verslo darbuotojo moduling pirminio profesinio mokymo
programg, mokiniams igijusiems vidurini i5silavinimq.
xl10 krediq Zemes tikio gamybos verslo darbuotojo moduling pirminio profesinio mokymo
program4, mokiniams igijusiems pagrindini iSsilavinimQ ir besimokantiems profesijos kartu su
vidurinio ugdymo programa.
*110 kreditq technikos prieZiiiros verslo darbuotojo moduling pirminio profesinio mokymo
progftIm4, mokiniams igijusiems pagrindini i5silavinim4 ir besimokantiems-profesijos kartu su
vidurinio ugdymo programa.

Ugdomoji veikla fiksuojama elektroniniame ,,TAMO'. bei Veritus (Joni5kelio I. Karpio
Zemes iikio padalinyje) dienynuose.
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Centras vadovaudamasis Centro direktoriaus 2013 m. gruodZio 20 d. isakymu Nr.Vl-254
,,Ankstesnio mokymosi pasiekimq uZskaitymo tvarkos apra5uoo uZskaito mokymo dalykq pasiekimq
rezultatq ivertinimus.

IV. Vidurinio ugdymo programos igyvendinimas

Vidurinis ugdymas Centre organizuojamas vadovaujantis 2019-2020 ir 2020-2021 mokslo
metq pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq Bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslolr sporto ministro 2019 m. UaUiaiio t's a. isaiiymu Nr.V-417 ,,Del
2019'2020 ir 2020'2021 mokslo metq pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq bendrqjq ugdymo
plantl tvirtinimo", Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos Svietimo ir moislo
ministro 2015 m. gruodLio 2l d. isakymu Nr. V-1308 ,,Del Geros mokyklos koncepcijos
patvirtinimo".

Mokiniai Centre gali rinktis i5plestinius kursus nevir5ijant maksimalaus savaitiniq valandq
skaidiaus, naudojant laisvai pasirinkto mokymo turinio valandas.

Pasirenkamiems dalykams (dailei ir informacinems technologijoms) mokyti bei
pasirenkamiesiems dalykams laikinosioms grupems mokyti panaudojamos mokinio laisvai
pasirinkto mokymo turinio valandos ir pamokos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti.

Pasirenkamuosius dalykus (dailes ir informacines technologijos) i5 siiilomqfq mokiniai
renkasi laisvai.

Vidurinio ugdymo programa baigiama per dvejus metus.
Mokiniams privalomieji bendrojo ugdymo dalykq kursai:

1. Dorinio ugdymo (etikos arbatikybos);
2. Lietuviq kalbos ir literattiros;
3. UZsienio kalbos (anglq, pranc0zq, rusq ir vokiediq) pagal B1 ir 82 mokejimo lygius;
4. Matematikos;
5. Mokinio pasirinkto ne maiiav kaip vieno socialinio ugdymo srities (istorijos, geografijos)

kurso;
6. Mokinio pasirinkto nemaZiaukaip vieno gamtamokslinio ugdymo srities dalyko kurso:
- Chemija arba fizika apdailininkams (statybininkams), automobiliq elektros irengimq

remontininkams, kompiuterines irangos derintojams, santechnikams, automobiliq
mechanikams);

- Chemij a arbabiologija ( kirpejams)
- Biologij a arba fizika (technikos prieZi[ros verslo darbuotojams, dekoratyvinio Zeldinimo

darbuotojams, Zemes tikio gamybos verslo darbuotojams).
7. Fizinio ugdymo (bendrosios kuno kultoros arba mokinio pasirinktos sporto Sakos) kurso;
8. Mokinio pasirinkto ne maliaukaip vieno meninio ugdymo srities dalyko (dailes) kurso arba

vieno technologijq programos krypdiq (informaciniq technologrjq) ar (profesijos moduliq -
Joni5kelio Igno Karpio Zemes tikio padalinyje) kurso.

Centras ugdymo programas igyvendina pagal bendruosius ugdymo planus, nuosekliojo
mokymosi, mokymosi pasiekimo iteisinimo, brandos egzaminq organizavimo ir vykdymo tvarkas.

Planuodamas ugdymo procesq mokytojas planuoja ir vertinim4, ji sieja su mokymosi tikslais,
atsiZvelgdamas i mokiniq mokymosi patirtiir gebejimus.

Vertinimo metodus mokytojai derina tarpusavyje, aptaria su mokiniais. Vidurinio ugdymo
programos mokiniq pasiekimams ivertinti taikoma 10 balq vertinimo sistema. Apie mokymosi
sekmg mokiniq tevai informuoj ami Zodili:u ir ra5tu elektroninio dienyno TAMO prieiga, JoniSkelio
Igno Karpio Zemes [kio padalinyje - ra3tu elektroninio dienyno Veritus prieiga.

PaZymiais nevertinami etikos, tikybos, Zmogaus saugos, specialiosios medicinines fizinio
pajegumo grupos fizinio ugdymo pratybas tankandiq mokiniq pasiekimai, ira5oma,,lskaityta" arba
,,neiskaityta". frasas,,atleista" ira5omas pagalgydytojo rekomendacijas.

Namq darbq skyrim4 ir kontroliniq uZduodiq atlikimo laik4 klaseje (grupeje) dirbantys
mokytoj ai derina tarpusavyj e.
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Mokiniams per dien4 negali biiti skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. apie
kontrolini darb4 mokiniai informuojami ne veliau kaip prie5 savaitg.

LaikinqiU grupiu skaidiq nustato Centras, laikinosioms grupdms sudaryti skirtas valandas
paskirstydamas pirmiesiems ir antriesiems mokymosi metams. Mokiniai, pasirinkg bendrqji ar
i5plestini dalyko programos kurs4, mokosi atskirose laikinosiose grupese, i5skyrus atvejus, tai-aet
maZo kurs4 pasirinkusiq mokiniq skaidiaus (1-4 mokiniq) negalima sudaryti atskiros mobilios
grupes.

Keisti dalyko progmm4 ar programos kurs4 mokinys gali, atsiskaitgs (i5laikgs iskait4) iS to
dalyko programos, kurso ar dalyko programos kursq skirtumq. Jei iskaita i5laikoma pus-edio a,
mokslo metq pabaigoje, iskaitq paZymiai, prie jq Zymint kurs4 raidemis B (bendraiis) arba A
(i5plestinis), iraSomi stulpelyje prieS pusmedio ar metinius paZymius. Metinis ar pusmedio paZymys
i5vedamas pagal iskaitos ivertinim4. Mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko progiamos kurs4 ii t*i
tenkina turimas i5plestinio kurso ivertinimas, iskaitos laikyti nereikia.

Mokiniq savaranki5kas mokymasis organizuojamas pagal formaliojo Svietimo progrzrmos
formq ir mokymo organizavimo tvarkos apra5Q (Svietimo ir mokslo ministro 2012 m. UirZetio g a.
fsak.Nr.V-1049).

Elektroniniame ,,TAMOoo dienyne (Veritus dienyne - Joni5kelio I. Karpio Zemes [kio
padalinyje) mokytojai ir profesijos mokytojai bei grupiq vadovai fiksuoja mokom4j4 veiklq ir
pasibaigus pusmediams i5veda pusmediq bei metinius paZymius, veda kit4 apskait4 (moduliniam
ugdymui).

Per dien4 skiriamas vienas kontrolinis darbas.
Atleisti nuo fizinio ugdymo pamokq del ligos mokiniai dalyvauja pamokoje - stebi pamokE

ar LudliaZaidimus, nereikalaujandius fiziniq pastangq (Sa5kes, Sachmatai ar kt.).
Mokiniai, nepasiruo5g fizinio ugdymo pamokai (be sportines aprangos) dalyvauja pamokoje -

atlieka teorines, projektines kuno kulturos mokytojo parengtas uZduotis, susijusias su sveika
gyvensena. UZ atliktas uZduotis mokiniai vertinami paiymiu.

Prevencines programos integruojamos i ugdymo turini Siq dalykq: chemijos, biologijos,
etikos, tikybos, k[no kulturos ir kt.

Baigus vidurinio ugdymo program4 laikomi brandos egzarrinai. Juos laiko II-o kurso
mokiniai, besimokantys profesijos kartu su viduriniu ugdymu, tarrp pat III - io kurso mokiniai,
nelaikg ar nei5laikg ankstesniais metais brandos egzaminq.

V. Pagrindinio ugdymo programos vykdymas

Pagrindinis ugdymas Centre organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo,
mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandZio 15 d. isakymu Nr.V-417 ,,Del 2019-2020 ir 20ZO-
2021 mokslo metq pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq bendrqfq ugdymo planq tvirtinimo",
Pagrindinio ugdymo programos apra5u, patvirtintu Svietimo ir mokslo ministro, Pradinio ir
pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos respublikos Svietimo ir
mokslo ministro 2015 m. gruodZio 21 d. isakymu NR. V-1309 ,,Del pradinio, pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programq apraSo pakeitimu. patvirtinimo,.

Centras, vykdydamas pagrindinio ugdymo program4 ir formuodamas mokyklos ugdymo
turini, uZtikrina pagrindinio ugdymo bendrosioms programoms igyvendinti minimalq skiriamtt
pamokq skaidiq per savaitg.

Mokykla teikia mokymosi pagalbqkiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga, kaip numatyta
Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programq bendryjq planq penktajame skirsnyje l,,lrtotymbsi
pagalbos teikimas mokiniui, besimokandiam pagal pagrindinio ugdymo programq,.).

Centre technologijq mokymas mokiniams yra orientuotas imokyklos sukurtas, atsiZvelgiant i
specifinius mokiniq poreikius, mokymosi ypatumus, programas, pagristas moduliais, leisianUiais
susipaZinti su Siuolaikiniu darbo pasauliu ir numatyti tolimesng savo karjerq.

Baigus pagrindinio ugdymo program4, mokiniai laiko lietuviq kalbos (gimtosios) ir
matematikos pasiekimq patikrinim4.

^
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VI. Prevencinds programos vykdymas

Prevencine programa vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo 43
straipsnio 11 dalimi. 2019-2020 mokslo metais kiekvienam centro 9-12 klasiq (I-IV gimnazijos
klases) mokiniui mokykla sudarys s4lygas dalyvauti psichoaktryiqiq medZiagq vartojimo
prevencineje programoje ,,Savo keliu". UZ programos vykdym4 atsakingi grupiry'klasiq vadovai,
pagal poreiki ipagalbq, dirbant su grupemis, yro kviediami pagalbos mokiniufspecialistai'

SUDERINTA:

Centro tarybos 2019 m. 'H - /A d. protokolo Nr. y6- ,

V5[ PaneveZio profesinio rengimo centro dalininktl 2019 m. d. protokolo Nr. V23-

t2


