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VšĮ ALANTOS TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLA 

GIMNAZIJOS SKYRIAUS NUOSTATAI 

 

1. Bendros nuostatos 

VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos gimnazijos skyrius -  modernus, kokybišką 

ugdymą užtikrinantis, demokratiškai organizuotas, skatinantis ugdymo inovacijas ir jų sklaidą.  

Gimnazijos skyrius teikia pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, padeda įgyti sociokultūrinį, 

technologinį raštingumą, ugdo dorinę, tautinę ir pilietinę brandą.  

 

Tikslas: 

Padėti mokiniui įgyti pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, ugdyti vertybines orientacijas, 

leidžiančias tapti doru, žinių siekiančiu, savarankišku, atsakingu žmogumi, sudaryti sąlygas nuolat 

tenkinti pažinimo poreikius ir tobulėti mokantis visą gyvenimą.  

 

Uždaviniai: 

 Sudaryti ir koreguoti mokomųjų dalykų ugdymo programas.  

 Užtikrinti mokinių saugumą, kokybišką ugdymą.  

 Diferencijuoti ir individualizuoti ugdymo procesą.  

 Vertinti mokinių pasiekimus ir informuoti mokyklos bendruomenę apie mokymosi 

rezultatus.  

 Sudaryti mokytojams sąlygas tobulinti esamas kompetencijas ir siekti naujų bei kelti 

kvalifikaciją.      

 

 Prioritetai: 

  Ugdymo orientavimas į mokinį, jo poreikius ir gebėjimus.   

  Kūrybiškumo ugdymas.   

  Mokinių mokymosi motyvacijos palaikymas ir stiprinimas.  

 

 

 

 



2. Pagrindinis ugdymas 

I – II kurse mokiniai mokosi pagal pagrindinio ugdymo programą, kartu su profesinio 

mokymo programomis bei įgyja pagrindinį išsilavinimą. Mokykla, vykdydama pagrindinio ugdymo 

programą, vadovaujasi: Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Mokymosi pagal 

formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo 

organizavimo tvarkos aprašu, Pagrindinio ugdymo programos aprašu, tvirtinamu švietimo ir mokslo 

ministro. Trečiaisiais mokymosi metais mokiniai mokosi tik profesijos dalykų, atlieka praktiką, 

išlaiko kompetencijų vertinimo  egzaminus ir įgyja diplomą. 

Siūlomos šios profesinio mokymo programos: 

 STALIAUS 

 EKOLOGINIO ŪKIO DARBININKO 

 

3. Vidurinis ugdymas 

Gimnazijos I ir II kurse mokiniai mokosi pagal vidurinio ugdymo programą kartu su 

profesinio mokymo programa. 

Siūlome šias profesinio mokymo programas: 

 VIRĖJO 

 AUTOMOBILIŲ MECHANIKO 

 APDAILININKO (STATYBININKO) 

 KAIMO VERSLŲ DARBUOTOJO 

 TECHNIKOS PRIEŽIŪROS VERSLO DARBUOTOJO 

 ŽIRGININKYSTĖS VERSLO DARBUOTOJO 

Mokymo programų trukmė – 3 metai. 

Po dviejų kursų (pabaigus 12 klasę) mokiniai, išlaikę brandos egzaminus ir sėkmingai 

baigę vidurinio ugdymo programą, įgyja vidurinį išsilavinimą ir gauna brandos atestatą. 

Trečiaisiais mokymosi metais mokiniai mokosi tik profesijos dalykų, atlieka praktiką, 

išlaiko kompetencijų vertinimo  egzaminus, įgyja diplomą. 

Taip pat vyksta suaugusiųjų vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas per dvejus metus 

neakivaizdiniu mokymo proceso organizavimo būdu (11-12 klasės). Grupinės konsultacijos vyksta 

šeštadieniais. 

 

SUDERINTA 

Mokyklos tarybos pirmininkė 

Dalia Ivanauskienė 

2015-      -          protokolo Nr. T- 

http://kitm.lt/wp-content/uploads/2014/10/1-komp.-ir-org.-t.-operatori%C5%B3-po-10-kl_mokymo-planas.pdf
http://kitm.lt/wp-content/uploads/2014/10/3-KT_10-kl_mokymo-planas.pdf

