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UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS  

FORMALIOJO PROFESINIO MOKYMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ukmergės technologijų ir verslo mokyklos formaliojo profesinio mokymo tvarka 

(toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis „Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašu“, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. V-

47. Tvarka nustato mokymo pagal formaliojo profesinio mokymo programą (toliau - profesinio 

mokymo programa) ar jos modulį planavimą ir profesinio mokymo programų įgyvendinimą. 

2. Tvarka vadovaujasi Ukmergės technologijų ir verslo mokykla, įstatymų nustatyta 

tvarka turinti teisę vykdyti pirminį ir formalųjį tęstinį profesinį mokymą (toliau – Mokykla). 

3. Tvarkoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir 

Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme vartojamas sąvokas. 

 

II. PROGRAMOS AR JOS MODULIO ĮGYVENDINIMO 

PLANAVIMAS 

 

4. Planuodama įgyvendinti profesinio mokymo programą ar jos modulį, Mokykla 

numato, kad profesinis mokymas atitiktų profesinio mokymo programoje nustatytus reikalavimus. 

5. Planuodama įgyvendinti profesinio mokymo programą ar jos modulį, Mokykla juos 

pritaiko darbo rinkos ir mokinių poreikiams (aprašo modulius, konkretina tai, kas programoje buvo 

rekomenduojama, įvardija turimus išteklius, apsisprendžia, kuriuos pasirenkamuosius modulius 

įgyvendins). Vykdant pirminį profesinį mokymą, kartu su profesinio mokymo programa 

įgyvendinamos kitais teisės aktais nustatytos kitos švietimo programos. 

6. Mokykla, atsižvelgdama į darbo rinkos poreikį ir nekeisdama bendros profesinio 

mokymo programos apimties, gali savarankiškai keisti iki 15 proc. jos turinio. 

Profesinio mokymo programos privalomieji moduliai nekeičiami (o profesinio 

mokymo programų, parengtų iki 2015 m. balandžio 2 d., nekeičiama standartizuota dalis). 

Mokyklos pritaikytą profesinio mokymo programą tvirtina Mokyklos direktorius.  

7. Mokyklos vykdomų profesinio mokymo programų ar jų modulių įgyvendinimo 

planą (toliau – Mokymo planas), kurį Mokyklos direktorius ar jo įgaliotas asmuo tvirtina iki 

mokymo proceso pradžios, rengiamas, vadovaujantis profesinio mokymo programų reikalavimais ir 

atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikius, įvertinus bendradarbiavimo susitarimus su darbdaviais. 

Tęstiniam profesiniam mokymui gali būti naudojamas nepakeistas profesinio mokymo programoje, 

parengtoje iki 2015 m. balandžio 2 d., pateikiamas mokymo planas ir jis netvirtinamas. 

8. Mokykla, atsižvelgdama į regiono ūkio poreikius, gali perskirstyti dalį profesinio 

mokymo programai, sudarytai iš atskirų modulių (modulinei programai), įgyvendinti skirto laiko 

(rekomenduojamų kontaktiniam darbui valandų) tarp modulių. Nekeičiama bendra įgyvendinimo 

trukmė valandomis, profesinio mokymo programos ir modulių apimtis kreditais. Kiekvieno kredito 

kontaktiniam darbui rekomenduojamų valandų skaičius (22 valandos) negali būti sumažintas 

daugiau nei 15 proc. Mokykla laiduoja mokinio patenkinamą mokymosi pasiekimų lygį ir įgyjamas 

kompetencijas. Mokykla, perskirstydama kontaktines valandas tarp modulių, Kvalifikacijų ir 

profesinio mokymo plėtros centrui pateikia tokią informaciją: profesinio mokymo programos 

pavadinimą, modulių, kurių kontaktinės valandos perskirstomos, sąrašą su nurodytomis 



įgyvendinimo valandomis ir kontaktinių valandų perskirstymo pagrindimą. 

9. Mokymo planas sudaromas: 

9.1. visai profesinio mokymo programai įgyvendinti, kai asmenys siekia įgyti 

kvalifikaciją, mokydamiesi nuosekliai be mokymosi pertraukų (išskyrus mokinių ligos, nėštumo ir 

gimdymo, vaiko priežiūros ir kitais Mokyklos nustatytais atvejais suteiktas akademines atostogas); 

9.2. profesinio mokymo programos moduliui įgyvendinti, kai asmenys siekia įgyti 

kvalifikaciją, mokydamiesi pagal atskirus programos modulius pas vieną ar kelis Teikėjus 

nenuosekliai (su pertraukomis tarp atskirų profesinio mokymo programos modulių), arba siekia 

įgyti tik kompetenciją. 

10. Mokymo plane nurodomas profesinio mokymo programos pavadinimas, kodas, 

mokymo trukmė, profesinio mokymo programos moduliai ar dalykai ar kitos mokymo turinio 

sudedamosios dalys, jų mokymosi eilės tvarka, skiriamas valandų skaičius, teorinio ir praktinio 

mokymo bei praktikos trukmė, mokinių atostogų (jei yra) trukmė ir kiti mokymo proceso 

organizavimo nustatymai. 

11. Atsižvelgiant į mokinio poreikius ir Mokyklos galimybes, mokiniui gali būti 

sudaromas individualus mokymo planas. 

12. Vykdant pirminį profesinį mokymą, vadovaujamasi atitinkamų mokslo metų 

bendraisiais profesinio mokymo planais, tvirtinamais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro. Profesinio mokymo programą vykdant kartu su bendrojo ugdymo programa, 

vadovaujamasi ir atitinkamų mokslo metų bendraisiais ugdymo planais, tvirtinamais Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro. 

13. Profesinio mokymo programa ar jos modulis gali būti įgyvendintas per ilgesnį ar 

trumpesnį, nei numatyta bendra programos ar jos modulio trukmė, laiką, atsižvelgiant į galimybes, 

mokinio darbo ir mokymosi krūvį. Profesinio mokymo programos ar jos modulio įgyvendinimo 

trukmė įrašoma į profesinio mokymo sutartį. 

14. Mokymo planui įgyvendinti sudaromas mokymo tvarkaraštis (teorinio ir 

praktinio).  

15. Priimtų  mokytis  asmenų  ankstesni  mokymosi  pasiekimai,  įgyti  mokantis  

pagal  

formaliojo ir neformaliojo profesinio mokymo programas, kitas švietimo programas, 

darbo patirties arba savišvietos būdu įgytos žinios, praktiniai įgūdžiai ar kompetencijos įskaitomi, 

vadovaujantis Ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymo tvarkos aprašu, patvirtintu KMPPMC 

direktoriaus įsakymu Nr.V-245, 2013-09-05 (parengta vadovaujantis LR švietimo ir mokslo 

ministro 2008 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. ISAK-72 „Dėl Ankstesnio mokymosi pasiekimų 

užskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“). 

16. Mokykla sudaro sąlygas mokytis pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo programas 

mokiniui iki 16 metų.  

17. Asmenų mokymas pagal darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo programas 

organizuojamas, vadovaujantis Tvarkos aprašu ir Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir 

sveikatos klausimais bendraisiais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos 

ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 17 d. 

įsakymu Nr. A1-287/V-611 „Dėl Mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais 

bendrųjų nuostatų patvirtinimo“. 



III. PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS AR JOS MODULIO ĮGYVENDINIMAS 

 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS AR JOS MODULIO ĮGYVENDINIMO 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

19. Profesinis mokymas gali būti organizuojamas mokykline ar pameistrystės forma, 

tai nurodant profesinio mokymo sutartyje. 

20. Mokymo veiklos trukmė: 

20.1. teorinio ir praktinio mokymo veiklos vieneto trukmė yra 45 minutės (viena 

akademinė valanda); 

20.2. darbo vietoje vykdomos praktikos veiklos vieneto trukmė – 60 minučių;  

20.3. praktikos arba realioje darbo vietoje vykdomo praktinio mokymo metu 

pertraukos gali būti nustatomos, atsižvelgiant į įmonės, įstaigos, organizacijos darbo tvarkos 

taisykles ar kitus vidaus darbo tvarką reglamentuojančius dokumentus; 

20.4. mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ir neįgaliųjų asmenų mokymo 

veiklos ir pertraukų trukmė nustatoma, atsižvelgiant į jų poreikius. 

21. Profesinio mokymo apskaita (mokymo turinio, mokinių lankomumo, mokymosi 

pasiekimų vertinimo ir kita informacija) tvarkoma e-dienyne ir praktikos dienynuose, kurių formą 

tvirtina švietimo ir mokslo ministras. 

22. Mokymo pasiekimų vertinimas: 

22.1. vertinimo mokymo procese būdą nustato Mokyklos direktorius ar jo įgaliotas 

asmuo;  

22.2. vykdant pirminį profesinį mokymą, mokinių mokymosi pasiekimai 

apibendrinami mokymo laikotarpiu (pusmečio, metų ir (ar) galutinis) arba moduliui pasibaigus. 

Vykdant tęstinį mokymą – moduliui ir (ar) mokymui pasibaigus. 

23. Vertinimo rezultatai pateikiami įrašais ir (arba) taikant 10 balų vertinimo sistemą: 

23.1. patenkinamas įvertinimas – įrašai: „atleista“ („atl.“), „įskaityta“ („įsk.“), „atlikta“ ar 4–10 balų 

įvertinimas; 

23.2. nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „neįskaityta“ („neįsk.“), „neatlikta“ ar 1–3 

balų įvertinimas. 

24. Mokinio nors vieno mokomojo dalyko (modulio) tarpinius pasiekimus įvertinus 

nepatenkinamai, remiantis mokytojų pateiktais siūlymais, sudaromos sąlygos savarankiškai 

pasirengti atsiskaityti ir nustatoma atsiskaitymo data. 

25. Mokinys, priimtas mokytis į valstybės finansuojamą profesinio mokymo programą 

ar jos modulį, kartoti kurso pagal profesinio mokymo programą nepaliekamas. 

26. Mokinys laikomas baigusiu profesinio mokymo programą ar jos modulį, jei visų 

mokomųjų dalykų (modulių) jo mokymosi pasiekimai įvertinami patenkinamai. 

27. Asmuo, baigęs profesinio mokymo programą, įgyja teisę į jo įgytų tai 

kvalifikacijai reikalingų kompetencijų įvertinimą. 

28. Mokinys laikomas nebaigusiu profesinio mokymo programos ar jos modulio, jei 

jis nepasiekė visų profesinio mokymo programoje ar modulyje numatytų mokymosi rezultatų, jei ne 

visų mokomųjų dalykų (modulių) jo mokymosi pasiekimai buvo įvertinti patenkinamai arba jei jis 

neatliko 1/3 praktikos programos dalies ar neįvykdė praktikos programos reikalavimų.



ANTRASIS SKIRSNIS 

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS AR JOS MODULIO ĮGYVENDINIMAS 

MOKYKLINE FORMA 

 

29. Mokykla taiko mokyklinę ir pameistrystės profesinio mokymo organizavimo 

formą.  

30. Profesinio mokymo įstaigai sudarius profesinio mokymo sutartį su įmone, įstaiga, 

organizacija, kuriai profesinis mokymas nėra pagrindinė veikla, ūkininku, laisvuoju mokytoju ir 

mokiniu, praktinis mokymas ir (ar) praktika gali būti vykdoma profesinio mokymo programos 

reikalavimus atitinkančioje darbo vietoje. 

31. Mokytis pagal profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti pirmo 

kurso grupė sudaroma, kai susirenka 25 ir daugiau mokinių. Jei į grupę priimami mokiniai, dėl 

įgytų ar įgimtų sutrikimų turintys didelių arba labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

atitinkamai gali būti mažinamas nustatytas mokinių skaičius grupėje, t. y. vienas mokinys 

prilyginamas dviem. Grupėje gali būti ne daugiau kaip 3 mokiniai, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų 

turintys didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių. Mokinių, turinčių nežymų, atskirais 

atvejais – vidutinį intelekto sutrikimą, grupė sudaroma, kai jų yra 20 (vienas mokinys, turintis 

vidutinį sutrikimą, prilyginamas dviem), aklųjų – kai yra 8, kurčiųjų – kai yra 8, silpnaregių – kai 

yra 12, neprigirdinčiųjų, kochlearinių implantų naudotojų – kai yra 12 mokinių. 

32. Jei nėra galimybių arba poreikio suformuoti darbo rinkai reikalingoms profesijoms 

grupes pagal 30 punkte nustatytą mokinių skaičių grupėje, suderinus su savininko teises ir pareigas 

įgyvendinančia institucija (dalyvių susirinkimu), savininku, galima sudaryti mažesnes grupes arba 

jungti dvi mažesnes skirtingų profesinio mokymo programų grupes į vieną jungtinę grupę, tačiau 

profesinis mokymas finansuojamas iš valstybės biudžeto lėšų, neviršijant Mokyklai patvirtintų 

asignavimų. 

33. Profesijos praktiniam mokymui arba praktiniam mokymui, vykdomam kartu su 

teoriniu mokymu, mokomoji grupė dalijama į pogrupius, kai grupėje yra 20 ir daugiau mokinių. 

Profesijos praktiniam mokymui, vykdomam pagal profesinio mokymo programą specialiųjų 

ugdymosi poreikių turintiems mokiniams, grupė gali būti dalijama į du pogrupius, neatsižvelgiant į 

mokinių skaičių. 

34. Tęstinio profesinio mokymo grupės mokinių skaičius negali būti didesnis už 

skaičių, nurodytą Mokymo centro dokumentuose, pateiktuose Pasirengimo vykdyti formaliojo 

profesinio mokymo programas ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. ISAK-38 „Dėl 

Pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“ (toliau – Pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas ekspertizės 

atlikimo tvarkos aprašas), nustatyta tvarka. 

35. Vykdant pirminį profesinį mokymą, asmeniui keisti profesinio mokymo programą 

į kitą profesinio mokymo programą leidžiama, atsižvelgus į mokinio prašymą ir Mokyklos 

galimybes. Tokiu atveju šalys susitaria dėl profesinio mokymo sutarties pakeitimo, kuris yra 

registruojamas. Mokinys turi atsiskaityti už teorinio mokymo dalykus, kurių nebuvo mokęsis, tačiau 

tai neturi sudaryti daugiau nei 1/4 dalies visos profesinio mokymo programos, ir atlikti praktinio 

mokymo programos dalį. 

36. Mokinį, kuris mokėsi pagal profesinio mokymo programą kartu su bendrojo 

ugdymo programa, keliant į aukštesnį kursą, vadovaujamasi Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 

ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo 

ugdymo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“. Keliamas į aukštesnį kursą mokinys: 

36.1. tęsia mokymąsi pagal abi programas, jei abiejų programų visų dalykų metiniai 

mokymosi pasiekimai įvertinti patenkinamai; 

36.2. tęsia mokymąsi pagal programą, kurios visų dalykų metiniai mokymosi 

pasiekimai įvertinti patenkinamai, ir siekia kitos programos patenkinamų mokymosi pasiekimų 



rezultatų; 

36.3. tęsia mokymąsi pagal profesinio mokymo programą, kurios visų dalykų metiniai 

mokymosi pasiekimai įvertinti patenkinamai. 

37. Praktikos organizavimas: 

37.1. Praktiką atlieka tik tas mokinys, kuris yra išklausęs su praktika susijusių 

profesinio mokymo programos dalykų (modulių) kursą ir pasirengęs saugiai ją atlikti darbo vietoje. 

37.2. Praktika gali būti ištisinė arba suskaidyta į atskiras dalis. 

37.3. Praktika gali būti atliekama įmonėje, įstaigoje, organizacijoje, ūkininko ūkyje, 

sektoriniame praktinio mokymo centre. Dirbantis mokinys praktiką gali atlikti savo darbo vietoje, 

atitinkančioje profesinio mokymo programos nustatytus reikalavimus. 

37.4. Praktikos vietose turi būti profesinio mokymo programos reikalavimus 

atitinkantys technologiniai įrengimai, sukomplektuoti reikalingi ir tvarkingi darbo įrankiai, kitos 

technologinės priemonės ir asmeninės apsaugos priemonės. 

37.5. Už praktikos darbo vietoje organizavimą ir koordinavimą atsakingą darbuotoją 

(toliau – praktikos koordinatorius) skiria įmonė, įstaiga, organizacija, ūkininkas arba kitas į praktiką 

priėmęs fizinis asmuo, įsipareigojęs profesinio mokymo sutartyje organizuoti ir vykdyti praktiką. 

37.6. Praktikai darbo vietoje vadovauti profesijos mokytoją (toliau – praktikos 

vadovas) skiria Mokykla. 

37.7. Praktikos vadovas parengia praktikos programą,  pagal kurią mokiniui 

nustatomos praktikos užduotys. Programa aprobuojama profesijos mokytojų metodiniame būrelyje. 

Mokiniui įteikiamas praktikos dienynas, kuriame fiksuojamas praktikos atlikimas. 

37.8. Jei mokinys dalį kompetencijų, numatytų praktikos programoje, įgyja per 

trumpesnį laiką, praktikos vadovas, suderinęs su praktikos koordinatoriumi, gali koreguoti praktikos 

programą, netrumpindamas bendro praktikos laiko. 

37.9. Mokiniai, prieš pradėdami darbus, instruktuojami, vadovaujantis Darbuotojų 

saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui 

į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vyriausiojo 

valstybinio darbo inspektoriaus 2012 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-240 „Dėl Darbuotojų 

saugos ir sveikatos instrukcijų rengimo ir darbuotojų, darbdavių susitarimu pasiųstų laikinam darbui 

į įmonę iš kitos įmonės, instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, jeigu mokymo metu 

naudojamasi techninėmis priemonėmis (mašinomis, įrenginiais, aparatais, prietaisais, įrankiais, 

įtaisais). Išklausę instruktažą, mokiniai pasirašo instruktažo žurnale. 

37.10. Mokinio praktikos rezultatus vertina praktikos koordinatorius pagal praktikos 

vadovo pateiktas rekomendacijas, atitinkančias profesinio mokymo programą. 

37.11. Mokykla, nustačiusi, kad įmonė, įstaiga, organizacija, ūkininkas ar kitas fizinis 

asmuo pažeidžia profesinio mokymo sutartyje numatytas sąlygas, sprendžia klausimą dėl kitos 

mokinio praktikos atlikimo vietos skyrimo. 

 

TREČIASIS SKIRSNIS 

PROFESINIO MOKYMO PROGRAMOS AR JOS MODULIO ĮGYVENDINIMAS 

PAMEISTRYSTĖS FORMA 

 

38. Profesinio mokymo organizavimą pameistrystės forma taiko Mokykla kartu su 

darbdaviu, jiems su asmeniu sudarius profesinio mokymo sutartį. Tarp profesinio mokymo įstaigos 

ir darbdavio sudaroma bendradarbiavimo sutartis. 

39. Darbdavys, pageidaujantis darbo vietoje mokyti asmenį, kreipiasi į Mokyklą. Jei 

Mokykla neturi galimybės vykdyti mokymą, raštu pateikia motyvuotą atsisakymą ir darbdavį 

nukreipia į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrą, kad būtų parinkta kita mokymo 

įstaiga. 

40. Darbuotojo, su kuriuo sudaryta profesinio mokymo sutartis (toliau – pameistrys), 

praktinis mokymas vykdomas jo darbo vietoje, kurioje turi būti profesinio mokymo programos 

reikalavimus atitinkantys technologiniai įrengimai, sukomplektuoti reikalingi ir tvarkingi darbo 



įrankiai, kitos technologinės priemonės ir asmeninės apsaugos priemonės ir turi būti vykdomi 

profesinio mokymo programos reikalavimus atitinkantys darbai, paslaugos ar procesai. 

41.Pameistrio teorinis mokymas vykdomas profesinio mokymo centre, profesinio 

mokymo teikėjui sudarius su juo ir mokiniu profesinio mokymo sutartį. 

42. Mokyklos direktorius skiria profesijos mokytoją pameistrio praktiniam mokymui, 

vykdomam darbo vietoje, vadovauti, o darbdavys skiria atsakingą (-us) darbuotoją (-us) už 

pameistrio darbinės veiklos ir praktinio mokymo organizavimą ir atsakingą darbuotoją už darbinės 

veiklos ir praktinio mokymo koordinavimą (toliau – profesijos meistras). Asmenys, 

vadovaujantys, organizuojantys ir koordinuojantys pameistrio praktinį mokymą, užtikrina sklandų 

bendradarbiavimą. 

43. Praktinio mokymo programą, pagal kurią mokomas pameistrys, ir pameistrio 

mokymosi pasiekimų vertinimo rekomendacijas rengia ir derina su darbdaviu praktikai 

vadovaujantis profesijos mokytojas. 

44. Praktinis ir teorinis mokymas vykdomas pakaitomis pagal sudarytą mokymo 

tvarkaraštį. 

45. Su darbdaviu suderintą mokymo planą ir mokymo tvarkaraštį, sudaromą, 

atsižvelgiant į pameistrio darbo specifiką, tvirtina Mokykla, jei profesinio mokymo programą vykdo 

kartu.  

46. Pameistrys gali būti mokomas individualiai ar grupėje. Šios grupės mokinių 

skaičius negali būti didesnis už skaičių, nurodytą Mokyklos dokumentuose, pateiktuose 

Pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas ekspertizės atlikimo tvarkos aprašo 

nustatyta tvarka. 

47. Teorinio mokymo apskaitą tvarko profesijos mokytojas . 

Praktinio mokymo veiklos datą, trukmę ir atliekamas užduotis Praktikos dienyne 

pažymi pameistrys, o po įrašu pasirašo profesijos meistras. 

48. Tarpinius pameistrio mokymosi pasiekimų vertinimus organizuoja Mokykla. 

 

_________________________ 


