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PASIRINKTO DALYKO PROGRAMOS, DALYKO KURSO, KALBOS MOKĖJIMO 
LYGIO, PASIRENKAMOJO DALYKO AR MODULIO KEITIMO IR ATSISKAITYMO 

UŽ PROGRAMŲ SKIRTUMUS TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1.1. Šis tvarkos aprašas reglamentuoja Vilniaus r. Medininkų šv. Kazimiero vidurinės mokyklos 
mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, dalyko programos ar dalyko kurso 
keitimo tvarką. 

1. 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos  
Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais (2008-08-26, Nr.ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr.  
99-3848) ir 2011-02-21, Nr. V-269 (Žin., 2011, Nr. 26-1283), Nuosekliojo mokymosi pagal  
bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo  
ministro 2012-05-08 įsakymu Nr. V-766 (Žin., 2012, Nr. 54-2684), Pradinio, pagrindinio ir  
vidurinio ugdymo programų Bendraisiais ugdymo planais ir mokyklos ugdymo planais.  

 
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 
 2.1. Mokykla siekia sudaryti galimybę mokiniui keisti dalykus ar dalykų kursus, laiduoti  
mokymosį tęstinumą, jam pereinant iš vienos mokyklos į kitą. 
 2.2. Sudaryti galimybę kiekvienam mokiniui rinktis mokymosi kelią , atitinkantį savo gebėjimus, 
polinkius ir poreikius , užtiktinti vidurinio ugdymo prieinamumą. 
 2.3. Gerinti vidurinio ugdymo kokybę labiau individualizuojant ir diferencijuojant mokymo 
procesą. 
 

III. DALYKO PROGRAMOS, DALYKO KURSO AR MODULIO KEITIMAS 
 

3.1. Mokinys gali keisti dalyką ar dalyko programos kursą, kalbos mokėjimo lygį, pasirenkamąjį 
dalyką ar modulį : 

11 klasėje  – ne vėliau kaip prieš mėnesį iki I ar II pusmečio pabaigos; 
12 klasėje – ne vėliau kaip prieš mėnesį iki I pusmečio pabaigos . Išimtiniais atvejais 

galimi  individualaus plano keitimai pagal mokyklos galimybes. 
3.2. Mokinys, norintis keisti dalyko programą, programos kursą ar pasirenkamąjį dalyką, privalo 
savo apsisprendimą suderinti su dalykų mokytojais, tėvais ir direktoriaus pavaduotoju ugdymui. 
Tuomet mokinys privalo parašyti prašymą mokyklos direktoriui, nurodydamas individualaus 
ugdymosi plano keitimo priežastis. Prašymą savo parašu patvirtina dalykų mokytojas ir mokinys. 
Prašymas teikiamas mokyklos direktoriui (priedas 1).  
 3.3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, peržiūrėjęs mokinių individualius ugdymo planus ir 
įsitikinęs, kad po pakeitimų mokinio ugdymo plane nėra mažiau kaip 31,5 ir daugiau kaip 35 
savaitinės pamokos, taip pat ne mažiau kaip 9 ir ne daugiau kaip 13 mokomųjų dalykų,    
informuoja mokinį apie prašymo tenkinimą. Mokiniui skiriamas mokytojas, į kurį jis turi kreiptis 
dėl programų skirtumų , konsultacijų, atsiskaitymo būdų ir terminų . 
3.4 . Gavęs leidimą keisti dalyko programą, programos kursą, kalbos mokėjimo lygį, pasirenkamąjį 
dalyką ar modulį , mokinys privalo savarankiškai pasirengti dalykų programų skirtumo įskaitai, gali 
konsultuotis su dalyko mokytoju  ir raštu atsiskaityti. 
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3.5. Mokinys, mokęsis pagal dalyko programos bendrąjį kursą ir pageidaujantis mokytis pagal 
išplėstinį , privalo laikyti įskaitą ir atsiskaityti už programos kurso skirtumus . 
3.6. Mokinys, mokęsis pagal dalyko programos išplėstinį kursą ir pageidaujantis mokytis pagal 
bendrąjį įskaitos nelaiko. 
3.7. Pasirinkus naują dalyką, mokinys laiko iš to dalyko programos skirtumo įskaitą. 
3.8. Įskaitos nereikia laikyti pasirenkant dalyko modulį. 
 

IV. ĮSKAITŲ VYKDYMAS ,  INDIVIDUALAUS PLANO KEITIMAS 
 

4.1. Atsiskaitymo už programų skirtumą laikas derinamas su dalyko mokytoju ir nustatomas 
direktoriaus įsakymu iki paskutinės I (II ) pusmečio dienos. 
4.2. Įskaitos užduotis ruošia ir įskaitą vykdo tą dalyką mokantis mokytojas.  
4.3. Dalyko mokytojas įvertina mokinio įskaitos darbą , užpildo įskaitos lapą, kurį pateikia   
direktoriaus pavaduotojui ugdymui (priedas 2). 
4.5. Individualus ugdymo planas mokiniui keičiamas tik tuo atveju, jei mokinys gauna patenkinamą 
įvertinimą. 
4.6.  Mokyklos direktoriaus įsakymu mokiniui leidžiama keisti individualų ugdymo planą. 
4.7. Mokinys, atvykęs iš kitos ugdymo įstaigos į 12 klasę mokslo metų pradžioje, dalyką, kursą, 
kalbos mokėjimo lygį, pasirenkamąjį dalyką ar modulį gali keisti pagal aukščiau išdėstytus punktus 
arba mokslo metų pradžioje pasirinkdamas individualų ugdymo planą. 

 
V. DIENYNO PILDYMAS IR PRIEŽIŪRA 

 
5.1. Jei įskaitos įvertinimas yra patenkinamas, dalyko mokytojas jį įrašo stulpelyje po pusmečio ar 
metinio įvertinimo, kartu pažymimas kursas( raidėmis B(bendrasis) arba A (išplėstinis) ): 
- keičiant dalyko kursą – ties mokinio pavarde; 
- keičiant dalyką – įskaitą organizavęs mokytojas įtraukia mokinį  į dienyno grupės sąrašą . 
5.2. Įskaitos pažymiai, priklausomai nuo to, už kokį laikotarpį atsiskaitoma, tampa  pusmečio ar 
metinių įvertinimu. 
 

VI. DALYKO AR MODULIO ATSISAKYMAS 
 

6.1. Mokinys gali atsisakyti individualaus ugdymo plano dalyko, pasirenkamojo dalyko ar modulio 
nuo naujo pusmečio pradžios, nepažeisdamas vidurinio ugdymo aprašo reikalavimų (dalykų ir 
pamokų skaičiaus). 
6.2. Apie apsisprendimą atsisakyti dalyko mokinys prašymu informuoja mokyklos direktorių ( 
priedas 3): 
 11 klasėje  – ne vėliau kaip prieš mėnesį iki I ar II pusmečio pabaigos; 
 12 klasėje – ne vėliau kaip prieš mėnesį iki I pusmečio pabaigos . 
6.3. Į brandos atestato priedą dalykas arba jo kursas, kurio programa nėra baigta, neįrašomas 

 
VII. SUPAŽINDINIMAS SU TVARKA 

 
7.1. Klasės vadovas pasirašytinai (klasės vadovo dienyne) supažindina 11-12 klasės mokinius su 
tvarkos aprašu per 5 darbo dienas nuo mokslo metų pradžios. 

 
__________ 

 
 
 

 


