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2022 m. balandžio 1 d.  Nr. 1-64 

Kaunas 

 

V a d o v a u d a m a s i s  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 16 d. nutarimu 

Nr. 224 „Dėl laikinosios apsaugos Lietuvos Respublikoje užsieniečiams suteikimo“, Lietuvos 

Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-411 „Dėl 

Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. birželio 16 d. įsakymo Nr. V-1126 „Dėl 2021–2022 ir 

2022–2023 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų patvirtinimo“ pakeitimo ir Lietuvos 

Respublikos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2022 m. kovo 21 d. raštu Nr. SR-956  „dėl 

priėmimo mokytis ir profesinio mokymo organizavimo asmenims, kuriems Lietuvos Respublikoje 

suteikta laikinoji apsauga“ 

1 .  P a p i l d a u  2021-2022 ir 2022–2023 mokslo metų Mokyklos vykdomų programų 

įgyvendinimo planą: 

1.1. I skyriaus „Bendrosios nuostatos“, 4 punktą, 4.7. papunkčiu:  

Asmuo, kuriam suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje siekiantis tęsti 

mokymąsi yra integruojamas į ankščiau sudarytą profesinio mokymo grupę kartu su pagrindinio 

ugdymo programa, profesinio mokymo grupę kartu su vidurinio ugdymo programa arba į profesinio 

mokymo grupę. Jam sudaromas individualus mokymo planas, sudaromos sąlygos mokytis kartu su 

mokinių grupe, sudaromos galimybės jam lygiagrečiai pasiekti mokymosi rezultatų tų modulių, kurių 

mokėsi mokinių grupė, iki jam priimant, teikiama mokymosi pagalba ir kita švietimo pagalba pagal 

galimybes ir poreikius. 

 1.2. II skyriaus „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas kartu su 

pirminio profesinio mokymo programa“, penktą skirsnį  „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas“ 

64 punktą, 64.1. papunkčiu:  

 Asmens, kuriam Lietuvos Respublikoje yra suteikta laikinoji apsauga ir norinčio tęsti 

mokymąsi pagal konkrečią profesinio mokymo programą, anksčiau įgytos kompetencijos ir / ar  

mokymosi pasiekimai įvertinami pagal profesinio mokymo programos reikalavimus, užskaitomi ir 

sudaromos galimybės mokytis pagal asmens turimą lygį. 
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1.3. II skyriaus „Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos įgyvendinimas kartu su 

pirminio profesinio mokymo programa“, šeštą skirsnį „Mokinių mokymosi krūvis ir ugdymo 

diferencijavimas“ 74 punktu, 74.3. papunkčiu: 

 Mokykla individualų mokymo planą rengia mokiniui, kuris turi specialiųjų ugdymosi 

poreikių, mokiniui, kuriam Lietuvos Respublikoje yra suteikta laikinoji apsauga.“ 

1.4. III skyriaus „Profesinio mokymo organizavimas“, pirmą skirsnį  „Profesinio 

mokymo programų įgyvendinimas, 98 punktą,  98.1. papunkčiu:  

Mokykla individualų mokymo planą rengia mokiniui, kuris mokosi pameistrystės 

profesinio mokymo organizavimo forma, kuriam Lietuvos Respublikoje yra suteikta laikinoji 

apsauga. 
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