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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio mokėjimo lygio keitimo tvarka parengta 

vadovaujantis „Vidurinio ugdymo programos aprašu“, patvirtintu Lietuvos respublikos švietimo ir 

mokslo ministrės 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309, Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministrės 2016 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. V-325 pakeitimu ir 2015–2016 ir 2016–

2017 m.m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministrės 2015 m. gegužės 6 d. Nr. V-457. 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

2. Gimnazija sudaro sąlygas mokiniui keisti dalykus, dalykų kursus, dalykų modulius. 

3. Gimnazija sudaro galimybę kiekvienam mokiniui rinktis savo gebėjimus, polinkius 

ir poreikius atitinkantį mokymosi kelią, padidina vidurinio ugdymo prieinamumą. 

4. Gimnazija siekia gerinti vidurinio ugdymo kokybę, labiau individualizuojant ir 

diferencijuojant ugdymą, pritaikant individualų ugdymo(si) planą prie būsimų studijų programų. 

 

III. DALYKO, DALYKO KURSO, MOKĖJIMO LYGIO AR MODULIO KEITIMAS 

 

5. II gimnazijos klasių mokiniai, besimokantys pagal Pagrindinio ugdymo programą 

(II pakopa), iki kalendorinių metų vasario 1 dienos supažindinami su Vidurinio ugdymo programos 

aprašu, gimnazijos siūlomomis pasirenkamųjų dalykų ir modulių programomis. Kiekvienas 

gimnazijos II gimnazijos klasės mokinys iki kalendorinių metų gegužės 1 dienos parengia savo 

individualų ugdymo (si) planą ir jį pristato direktoriaus pavaduotojai. Mokinys gali koreguoti savo 

planą iki kalendorinių metų rugsėjo 9 dienos. 

6. Atsisakyti mokomojo dalyko galima tik mokslo metų pabaigoje. 



7. Dorinio ugdymo dalykas (tikyba arba etika) pasirenkamas dvejiems mokslo metams 

ir nėra keičiamas. 

8. III gimnazijos klasėje po I pusmečio ir mokslo metų pabaigoje galima pradėti 

mokytis naują mokomąjį dalyką. 

9. Pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius, meninio, technologinio ir kūno 

kultūros dalykus galima keisti tik III gimnazijos klasės pabaigoje esant pagrįstiems motyvams. 

10. Mokslo metų pradžioje III-IV gimnazijos klasių mokiniai pasirenka dalykų 

modulius. Atsisakyti jų gali pasibaigus mokslo metams. 

11. Į brandos atestato priedą įrašomi tie mokomieji dalykai ir dalykų moduliai, kurių 

programą mokinys baigė IV gimnazijos klasėje. 

12. Mokinys, apsisprendęs keisti individualų ugdymo planą (atsisakyti ar naujai 

pasirinkti vidurinio ugdymo programos mokomąjį dalyką, dalyko modulį ar keisti dalyko 

programos kursą), pasitaręs su klasės vadovu, dalyko mokytojais: 

12.1. III gimnazijos klasės mokiniai informuoja klasės auklėtoją ne vėliau kaip iki 

rugsėjo 9 d. ar likus ne mažiau kaip 4 savaitėms iki pirmo ar antro pusmečio pabaigos; 

12.2. IV gimnazijos klasės mokiniai informuoja klasės auklėtoją ne vėliau kaip iki 

rugsėjo 9 d. ar likus ne mažiau kaip 4 savaitėms iki pirmo pusmečio pabaigos; 

12.3. Mokiniai pateikia gimnazijos direktoriui nustatytos formos motyvuotą prašymą 

(1 priedas); 

13. Klasės auklėtojas, numatomą keitimą suderinęs su mokinio individualiu 

ugdymo(si) planu, keitimo galimybę aptaria su direktoriaus pavaduotoja, dalyko mokytojais. 

Suderinti pakeitimai ir jų sąlygos tvirtinami gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

 

IV. ĮSKAITOS ORGANIZAVIMAS 

 

14. Keisti mokomąjį dalyką, dalyko kursą ar dalyko mokėjimo lygį mokinys gali 

išlaikęs įskaitą iš dalyko atitinkamo kurso programos, kursų ar mokėjimo lygių programų skirtumų. 

15. Mokinio individualus ugdymo planas pakeičiamas, jeigu ugdymo plano dalyko 

įskaitos įvertinimas yra teigiamas (4-10 balai arba „įskaityta“). 

16. Dalyko kurso programos, kurso ar mokėjimo lygio programų skirtumo įskaitai 

mokinys ruošiasi savarankiškai arba konsultuojamas atitinkamo dalyko mokytojo. 

17. Mokinys supažindinamas su programų skirtumais, mokytojas su mokiniu suderina 

terminus programų skirtumui įveikti, konkretų atsiskaitymo laiką bei formą. 

18. Įskaita organizuojama iki pirmo pusmečio, mokslo metų pabaigos likus ne mažiau 

kaip 10 dienų. 



19. Įskaitos užduotis ruošia ir įskaitą vykdo mokinio pasirinktą dalyką ar dalyko kursą 

mokantis mokytojas ir gimnazijos direktoriaus įsakymu sudaryta trijų mokytojų komisija. 

Vykdantis įskaitą mokytojas užpildo įskaitos protokolą (2 priedas). 

20. Mokiniui, besimokančiam pagal dalyko išplėstinio kurso programą ir 

pageidaujančiam mokytis pagal bendrojo kurso programą, įskaitos laikyti nereikia, jeigu jį tenkina 

turimas išplėstinio kurso įvertinimas. 

21. Mokinys keliamas į kitą grupę ir joje mokosi naujai pasirinktą dalyką pagal naujai 

pasirinktą dalyko kursą B ( bendrasis ), A ( išplėstinis ), dalyko mokėjimo lygį B1 ( slenkstis ) arba 

B2 ( aukštuma ). 

22. Įskaitos įvertinimas dienyne įrašomas jos vykdymo dieną, o tekstiniame lauke 

„Klasės darbas“ papildomai nurodoma, kas laikė įskaitą. Įskaitos įvertinimai, priklausomai nuo to, 

už kokį laikotarpį atsiskaitoma, tampa pusmečio ar metiniu įvertinimu prie naujos grupės galutinių 

įvertinimų, nes jis atitinka pusmečio ar metinį įvertinimą. 

23. Mokiniai, atėję iš kitų mokyklų, dalyką, kursą, mokėjimo lygį, modulį keisti gali 

pagal anksčiau išdėstytus punktus. Mokinys iš mokyklos, kurioje mokėsi anksčiau, pristato pažymą 

apie visus kiekvienų mokslo metų individualaus ugdymo plano dalykus, jiems skirtų valandų 

skaičių. 

24. Dėstantis mokytojas gali rekomenduoti III gimnazijos klasės mokiniui keisti 

dalyką, kursą, mokėjimo lygį, modulį likus ne mažiau kaip 4 savaitėms iki pirmo ar antro pusmečio 

pabaigos ir likus ne mažiau kaip 4 savaitėms iki pirmo pusmečio pabaigos IV gimnazijos klasės 

mokiniui. 

 

V. SUPAŽINDINIMAS SU TVARKA 

 

25. Klasių auklėtojai rugsėjo mėn. supažindina mokinius su kursų keitimo tvarka 

pasirašant instruktažų lape ir atlieka mokinių individualių ugdymo planų keitimo duomenų 

priežiūrą. 

____________________________________ 

 

Pritarta: Mokytojų tarybos posėdžio 2017-01-25, protokolo Nr. MT-1 

Gimnazijos tarybos posėdžio 2017-02-02 protokolo Nr. PT-1 

 

 

 

 


