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VILNIAUS VERKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

PROFESINIO MOKYMO PLANAS  

2021-2022 IR 2022-2023 M.M. 

 

I BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų profesinio mokymo planas (toliau – profesinio 

mokymo planas) reglamentuoja formaliojo profesinio mokymo programų įgyvendinimą Vilniaus 

Verkių mokykloje-daugiafunkciame centre (toliau – Mokykla-daugiafunkcis centras). 

2. Profesinio mokymo planas parengtas vadovaujantis; 

2.1. Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. birželio 16 d. įsakymu 

Nr. V-1126 patvirtintais 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų bendraisiais profesinio mokymo 

planais,  

2.2. kitais teisės aktais, Mokykloje-daugiafunkciame centre priimtais susitarimais bei 

sprendimais. 

3. Mokyklos-daugiafunkcio centro profesinio mokymo planas rengiamas dvejiems mokslo 

metams, koreguojamas direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į pakitusias mokymo proceso sąlygas. 

4. Profesinio mokymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme vartojamas sąvokas. 

 

II PROFESINIO MOKYMO PROCESO TRUKMĖ  

 

5. Profesinio mokymo proceso trukmė : 

5.1. 2021-2022 m. m.– 40 savaičių;  

5.2. 2022-2023 m. m.– 40 savaičių. 

6. Mokymo procesas skirstomas į pusmečius: 

 Mokymo proceso organizavimas Dailiųjų tekstilės dirbinių  II, III kursų mokiniams 

2021-2022 m. m. 

Mokymo proceso pradžia  2021 m. rugsėjo 01d. 

Mokymo proceso pabaiga  2022 m. birželio 23 d. 

I pusmetis 20 sav. 2021 m. rugsėjo 01 – 2022 sausio 28 d  

II pusmetis 20 sav.  2022 m. sausio 31d – 2022 m. birželio 23 d.    

Mokymo proceso organizavimas Dailiųjų tekstilės dirbinių III kurso mokiniams  

2022-2023 m. m. 

Mokymo proceso pradžia  2022 m. rugsėjo 01d. 

Mokymo proceso pabaiga  2023 m. birželio 23 d. 

I pusmetis 20 sav. 2022 m rugsėjo 01 iki 2023 sausio 27 d  



II pusmetis 20 sav.  2023m. sausio 30 d iki 2023 m. birželio 23 d.    

7. Mokymo proceso metu skiriamos atostogos:  

7.1. 2021–2022 m. m.:   

Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 07d. 

Pavasario (Velykų) atostogos 2  2022 m. balandžio 19 d. – 2022 m. balandžio 22 d.  

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus 

mokymo procesui iki einamųjų mokslo 

metų pabaigos – rugpjūčio 31 d 

 

Švenčių dienos  

(nesutampančios su savaitgaliais) 

 

2021 m. lapkričio 1,2 d. (Visų šventųjų diena, 

Vėlinės) 

2021 m. gruodžio 24 d. (Šv. Kūčios) 

2022 m. vasario 16d. Lietuvos Valstybės atkūrimo 

diena 

2022 m. kovo 11 d. (Lietuvos nepriklausomybės  

atkūrimo diena) 

2022 m. balandžio 18d. (Velykų antroji diena)  

 

7.2. 2022-2023 m. m.  

Žiemos (Kalėdų) atostogos 

 

2022 m. gruodžio 27 d. – 2023 sausio 06 d. 

Pavasario (Velykų) atostogos  2023 m. balandžio 11 d. – balandžio 14 d.        

Švenčių dienos  

(nesutampančios su savaitgaliais) 

 

2022 m. lapkričio 1,2 d. (Visų šventųjų diena, 

Vėlinės) 

2022 m. gruodžio 26 Šv. Kalėdų antroji diena 

2023 m. vasario 16d. Lietuvos Valstybės atkūrimo 

diena 

2023 m. balandžio 10 Velykų antroji diena 

 

 

 8. Švenčių dienos, nesutampančios su savaitgaliais, įskaičiuojamos į mokymosi dienas, tačiau 

mokytojai privalo užtikrinti, kad būtų pasiektos atitinkamoje profesinio mokymo programoje 

apibrėžtos dalykinės ir bendrosios kompetencijos ir nustatyti mokymosi pasiekimų reikalavimai. 

9. Mokymas karantino, ekstremalios situacijos, ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio 

pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant aplinkybėms dėl kurių mokymo procesas 

negali būti organizuojamas kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu, koreguojamas arba 

laikinai stabdomas, arba organizuojamas nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu, 

vadovaujantis Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų centro sprendimais, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais ir švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymais, 

reglamentuojančiais švietimo įstaigų veiklą.  

10. Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų 

mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją situaciją, priima sprendimus dėl ugdymo 

proceso koregavimo ir apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja 

Mokyklos-daugiafunkcio centro steigėją, Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją. 

11. Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius, atsiradus ypatingoms aplinkybėms, pagal 

galimybes organizuoja būtinus veiksmus bendruomenės narių sveikatai ir gyvybei apsaugoti, 

https://www.kalendorius.today/nedarbo-dienos/visu-sventuju-diena
https://www.kalendorius.today/nedarbo-dienos/velines
https://www.kalendorius.today/nedarbo-dienos/kucios
https://www.kalendorius.today/nedarbo-dienos/lietuvos-valstybes-atkurimo-diena
https://www.kalendorius.today/nedarbo-dienos/lietuvos-valstybes-atkurimo-diena
https://www.kalendorius.today/nedarbo-dienos/velyku-antroji-diena
https://www.kalendorius.today/nedarbo-dienos/visu-sventuju-diena
https://www.kalendorius.today/nedarbo-dienos/velines
https://www.kalendorius.today/nedarbo-dienos/kaledu-antroji-diena
https://www.kalendorius.today/nedarbo-dienos/lietuvos-valstybes-atkurimo-diena
https://www.kalendorius.today/nedarbo-dienos/lietuvos-valstybes-atkurimo-diena
https://www.kalendorius.today/nedarbo-dienos/velyku-antroji-diena


patalpoms ir mokymo aplinkai pritaikyti, jei reikalinga pagal situaciją, organizuoja aktualios 

informacijos, pvz., apie mokinių elgseną ir mokymo proceso adaptavimą pagal situaciją, pagalbą 

mokiniams, teikimą ir paskelbimą interneto svetainėje ir patalpose, kuriose vyksta mokymo 

procesas.  

12. Esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai, mokymas gali būti 

neorganizuojamas mokiniams iki 18 metų. Šios dienos įskaičiuojamos į mokymosi dienų skaičių. 

Mokymo procesas, atvykusiems į Mokyklą-daugiafunkcį centrą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, 

neatvykusiems į Mokyklą-daugiafunkcį centrą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama google 

diske. 

 

  

III PROFESINIO MOKYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS 

 

13. Mokykla-daugiafunkcis centras profesinio mokymo programų ar jų modulių įgyvendinimą 

planuoja vadovaudamasis atitinkamos profesinio mokymo programa ir švietimo, mokslo ir sporto 

ministro tvirtintu profesinio mokymo tvarkos aprašu. 

 14. Įgyvendinant modulines profesinio mokymo programas jos pritaikomos mokinių 

poreikiams, mokiniams siūlomi pasirenkamieji moduliai. 

15. Profesinio mokymo programos, pritaikytos specialiųjų ugdymosi poreikių dėl intelekto 

sutrikimo turintiems mokiniams, kiekvieno modulio 1 kreditui įgyvendinti skiriamos 27 akademinės 

valandos. Jos paskirstomos kontaktiniam darbui, konsultacijoms ir mokinio mokymosi pasiekimams 

vertinti.  

 16. Planuodamas įgyvendinti profesinio mokymo programas, Mokykla-daugiafunkcis centras 

praktiniam mokymui skiria ne mažiau kaip 70 procentų, o teorijai atitinkamai skiria ne daugiau kaip 

30 procentų nuo bendro profesinio mokymo programai skirto valandų skaičiaus. 

17. Kompetencijų vertinimas yra profesinio mokymo sudedamoji dalis: joms vertinti skiriama 

viena savaitė, kuri yra mokymo proceso dalis. 

18. Ugdant kvalifikaciją sudarančias kompetencijas, kartu ugdomos mokinio bendrosios 

mokymosi visą gyvenimą kompetencijos, apibrėžtos Europos Sąjungos Tarybos 2018 m. gegužės 

22 d. rekomendacijoje dėl bendrųjų mokymosi visą gyvenimą gebėjimų (2018/C 189/01). 

Rekomenduojama taip pat ugdyti mokinių kritinį mąstymą, kūrybingumą, iniciatyvumą, mokyti 

spręsti problemas, priimti sprendimus, konstruktyviai valdyti jausmus ir kitas reikalingas bendrąsias 

kompetencijas. 

19. Profesinio mokymo dalyko mokytojas planuodamas mokomojo modulio turinį 

bendrosioms kompetencijoms ugdyti skiria ne mažiau kaip 10 procentų nuo mokomojo modulio 

skirto laiko. 

20. Įgyvendinant baigiamąjį modulį („Įvadas į darbo rinką“) mokiniams, turintiems modulių, 

kurių mokėsi, patenkinamus mokymosi pasiekimų vertinimus, praktinis profesinis mokymas 

atliekamas Mokykloje-daugiafunkciame centre. 

 21. Bendrasis modulis „Darbuotojų sauga ir sveikata“ įgyvendinamas prieš kvalifikaciją 

sudarančius kompetencijoms įgyti skirtus ir pasirenkamuosius modulius. 

 22. Darbuotojų saugos ir sveikatos mokoma pagal Mokinių, besimokančių pagal pagrindinio 

profesinio mokymo programas, darbuotojų saugos ir sveikatos programos aprašą, patvirtintą 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. ISAK-1953, 

naudojant profesiniam mokymui skirtas valandas.  



23. Saugaus elgesio ekstremaliose situacijose mokoma pagal Civilinės saugos mokymo 

programą profesinio mokymo įstaigoms, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2001 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 1497.  

24. Atsižvelgdamas į skirtus asignavimus ir galimybes užtikrinti mokymo kokybę, Mokykla-

daugiafunkcis centras gali jungti grupes tiems patiems teoriniams dalykams mokyti, su kvalifikacija 

tiesiogiai nesusijusios modulinės programos dalies mokymui.  

 25. Profesinio mokymo apskaita Mokykloje-daugiafunkciame centre (mokymo turinio, 

mokinių lankomumo, mokymosi pasiekimų vertinimo ir kita informacija) tvarkoma e. dienyne, 

vadovaujantis Dienynų sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V-

1463. 

 26. Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas vykdomas vadovaujantis Mokymosi pagal 

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

organizavimo tvarkos (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049) ir Formaliojo profesinio mokymo tvarkos (patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-479 red.) aprašais. 

27.Vykdant profesinio mokymo programas taikoma 10 balų vertinimo sistema. Vertinant 

mokinių pasiekimus ir pažangą, vadovaujamasi profesinio mokymo programose aprašytais 

mokymosi rezultatais ir vertinimo kriterijais. 

28. Modulinių profesinio mokymo programų mokymosi pasiekimai apibendrinami baigus 

kiekvieną modulį. Į pusmečio mokymosi pasiekimų suvestinę įrašomi baigtų modulių įvertinimai. 

29. Kai modulį moko keli mokytojai, galutinį pasiekimų įvertinimą išveda pagrindinis 

profesijos mokytojas. 

30. Dėl pateisinamų priežasčių laiku negalinčiam atsiskaityti už modulį mokiniui sudaromos 

sąlygos atsiskaityti.  
31. Mokinys, turintis nepatenkinamus metinius modulio įvertinimus, atsiskaito už juos iki 

paskutinės einamųjų mokslo metų dienos. Po mokinio atsiskaitymo/neatsiskaitymo sprendimą dėl jo  

tolesnio mokymosi, atsižvelgdamas į mokytojų siūlymus, priima direktorius. Mokinys, 

besimokantis pagal Profesinio mokymo programą, kartoti kurso nepaliekamas. 

32. Praktika („Įvadas į darbo rinką“) vertinama „atlikta“, „neatlikta“. 

33. Mokinys laikomas baigusiu Profesinio mokymo programą, kai visų modulių jo mokymosi 

pasiekimai įvertinami patenkinamai. Jam suteikiama teisė į asmens įgytų kompetencijų vertinimą. 

34. Neformaliojo švietimo programos teikiamos pagal mokinių poreikius ir skirtus 

asignavimus.  

35. Valandos neformaliojo švietimo programoms vykdyti nustatomos mokslo metams 

kiekvienai profesinio mokymo grupei.  

36. Profesinio mokymo programos valandų ir kreditų paskirstymo planas mokymosi 

moduliams: 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo (2020) 

II kurso modulinės profesinio mokymo programos  

valandų ir kreditų paskirstymas mokymosi moduliams. 

2021-2022 m. m 

 

Eil. 

Nr. 
Modulio pavadinimas 

Valandų skaičius 

K
re

d
it

a
i 

I 
p

u
sm

et
is

 

II
 p

u
sm

et
is

 

Iš
 v

is
o
  

1. 
Įvadas į dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo 

programą 
    

2. Baigiamasis modulis  0 0 0 0 

Privalomieji moduliai  

1. 
Tekstilės dirbinių technologinių siuvimo 

operacijų atlikimas 
0 0 0 0 

2. Nesudėtingų tekstilės dirbinių mezgimas 40 40 80 4 

3. Nesudėtingų tekstilės dirbinių nėrimas 60 60 120 6 

4. 
Siuvinėjimas nesudėtingomis siuvinėjimo 

technikomis 
0 0 0 0 

5. 
Vėlimas nesudėtingomis vilnos vėlimo 

technikomis 
60 60 120 6 

6. 
Dirbinių marginimas, naudojant nesudėtingas 

technologijas 
40 40 80 4 

7. Tapybos darbų atlikimas tekstiliniais dažais 60 60 120 6 

8. Tekstilės dirbinių elementų rišimas ir pynimas 60 40 100 5 

9. Nesudėtingi audimo darbai 0 0 0 0 

10. Tekstilės dirbinių derinimas ir dekoravimas 40 60 100 5 

11. Aksesuarų iš tekstilės gamyba 60 80 140 7 

12. Aplikacijų siuvimas 60 60 120 6 

13. Skiautinių siuvimas 60 60 120 6 

Iš viso: 540 560 1100 55 

Pasirenkamieji, su kvalifikacija susiję, moduliai       

1. Buities gaminių siuvimas 0 0 0 0 

2. 
Nesudėtingų tekstilės dirbinių, skirtų interjerui 

dekoruoti, gamyba 
120 0 120 6 

3. Žaislų siuvimas 0 0 0 0 

Iš viso: 120 0 120 6 

Su kvalifikacija nesusiję moduliai:         

1. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 0 0 0 0 

2. Fizinio aktyvumo reguliavimas 40 40 80 4 

Iš viso: 40 40 80 4 

Iš viso programai per 1 mokslo metus: 700 600 1300 65 



Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo (2019) 

III kurso modulinės profesinio mokymo programos  

valandų ir kreditų paskirstymas mokymosi moduliams.  

2021-2022 m. m 

 

Eil. 

Nr. 
Modulio pavadinimas 

Valandų skaičius 

K
re

d
it

a
i 

I 
p

u
sm

et
is

 

II
 p

u
sm

et
is

 

Iš
 v

is
o
  

1. 
Įvadas į dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo 

programą 
0 0 0 0 

2. Baigiamasis modulis  100 100 200 10 

Privalomieji moduliai  

1. 
Tekstilės dirbinių technologinių siuvimo 

operacijų atlikimas 
100 100 200 10 

2. Nesudėtingų tekstilės dirbinių mezgimas 0 0 0 0 

3. Nesudėtingų tekstilės dirbinių nėrimas 0 0 0 0 

4. 
Siuvinėjimas nesudėtingomis siuvinėjimo 

technikomis 
0 0 0 0 

5. 
Vėlimas nesudėtingomis vilnos vėlimo 

technikomis 
120 100 220 10 

6. 
Dirbinių marginimas, naudojant nesudėtingas 

technologijas 
0 0 0 0 

7. Tapybos darbų atlikimas tekstiliniais dažais 20 0 20 1 

8. Tekstilės dirbinių elementų rišimas ir pynimas 0 0 0 0 

9. Nesudėtingi audimo darbai 100 100 200 10 

10. Tekstilės dirbinių derinimas ir dekoravimas 0 0 0 0 

11. Aksesuarų iš tekstilės gamyba 0 0 0 0 

12. Aplikacijų siuvimas 120 100 220 10 

13. Skiautinių siuvimas 0 0 0 0 

Iš viso: 460 400 860 41 

Pasirenkamieji, su kvalifikacija susiję, moduliai       

1. Buities gaminių siuvimas 60 60 120 6 

2. 
Nesudėtingų tekstilės dirbinių, skirtų interjerui 

dekoruoti, gamyba 
0 0 0 0 

3. Žaislų siuvimas 0 0 0 0 

Iš viso: 60 60 120 6 

Su kvalifikacija nesusiję moduliai:         

1. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 0 0 0 0 

2. Fizinio aktyvumo reguliavimas 20 40 60 3 

Iš viso: 20 40 60 3 

Iš viso programai per 1 mokslo metus: 640 600 1240 60 



Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo III kurso (2020)  

modulinės profesinio mokymo programos  

valandų ir kreditų paskirstymas mokymosi moduliams.  

2022-2023 m. m. 

Eil. 

Nr. 
Modulio pavadinimas 

Valandų skaičius 

K
re

d
it

a
i 

I 
p

u
sm

et
is

 

II
 p

u
sm

et
is

 

Iš
 v

is
o
  

1. 
Įvadas į dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo 

programą 
0 0 0 0 

2. Baigiamasis modulis  100 100 200 10 

Privalomieji moduliai  

1. 
Tekstilės dirbinių technologinių siuvimo 

operacijų atlikimas 
0 0 0 0 

2. Nesudėtingų tekstilės dirbinių mezgimas 0 0 0 0 

3. Nesudėtingų tekstilės dirbinių nėrimas 40 40 80 4 

4. 
Siuvinėjimas nesudėtingomis siuvinėjimo 

technikomis 
100 100 200 10 

5. 
Vėlimas nesudėtingomis vilnos vėlimo 

technikomis 
60 40 100 5 

6. 
Dirbinių marginimas, naudojant nesudėtingas 

technologijas 
60 60 120 6 

7. Tapybos darbų atlikimas tekstiliniais dažais 0 0 0 0 

8. Tekstilės dirbinių elementų rišimas ir pynimas 0 0 0 0 

9. Nesudėtingi audimo darbai 0 0 0 10 

10. Tekstilės dirbinių derinimas ir dekoravimas 40 60 100 5 

11. Aksesuarų iš tekstilės gamyba 0 0 0 0 

12. Aplikacijų siuvimas 60 40 100 5 

13. Skiautinių siuvimas 0 0 0 0 

Iš viso: 460 440 900 55 

Pasirenkamieji, su kvalifikacija susiję, moduliai       

1. Buities gaminių siuvimas 0 0 0 0 

2. 
Nesudėtingų tekstilės dirbinių, skirtų interjerui 

dekoruoti, gamyba 
110 0 110 5 

3. Žaislų siuvimas 0 0 0 0 

Iš viso: 110 0 110 5 

Su kvalifikacija nesusiję moduliai:         

1. Saugus elgesys ekstremaliose situacijose 0 0 0 0 

2. Fizinio aktyvumo reguliavimas 20 20 40 2 

Iš viso: 20 20 40 2 

Iš viso programai per 1 mokslo metus: 590 460 1050 62 

SUDERINTA: 

Mokytojų tarybos posėdžio 2021 m. rugpjūčio XX  d. protokolas Nr. XX 


