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VILKAVIŠKIO ,,AUŠROS“GIMNAZIJA 

UGDYMO(SI) PLANO DALYKO, KURSO IR MODULIO KEITIMO TVARKA 

 

1. Keisti dalyko programą ar programos kursą mokinys gali, kai atsiskaito (išlaiko įskaitą) 

iš to dalyko programos ar dalyko programos kursų skirtumų. Jei įskaita išlaikoma pusmečio ar 

mokslo metų pabaigoje, įskaitų pažymiai, prie jų pažymint kursą raidėmis (B – bendrasis, A – 

išplėstinis), įrašomi pirmame stulpelyje po pusmečio ar metinių pažymių. Šie pažymiai įskaitomi 

kaip pusmečio ar metiniai. Mokiniui, kuris mokysis pagal dalyko programos bendrąjį kursą, įskaitos 

laikyti nereikia, jei jį tenkina turėtas išplėstinio kurso įvertinimas.Įskaitos laikyti nereikia 

pasirenkant dalyko modulį. Moksleivis gali pakeisti modulį, užbaigęs pasirinkto modulio programą. 

2. Atsiskaitymo laikotarpiai, keičiant dalyką ar dalyko programos kursą iš B į A: 

2.1. už mokslo metus atsiskaitoma ne vėliau kaip iki kitų mokslo metų I-ojo pusmečio 

pabaigos; 

2.2. už pusmetį atsiskaitoma  ne vėliau kaip per tris pirmuosius kito pusmečio mėnesius. 

3. Mokinys, nusprendęs keisti dalyko programą ar programos kursą, informavęs klasės 

auklėtoją, pasitaręs su kuruojančiu pavaduotoju ugdymui, dalyko mokytojais,karjeros konsultantais, 

rašo prašymą  gimnazijos direktoriui dėl dalyko programos ar programos kurso keitimo.  

3.1.Prašyme nurodoma: 

3.1.1. norimas keisti dalykas ar dalyko kursas ir valandų skaičius bei mokytojas, kuris 

mokė to dalyko; 

3.1.2. pasirenkamas naujas dalykas ar keičiamas programos kursas; 

3.2. prašymas suderinamas su mokytoju, mokiusiu mokinį, ir su tuo mokytoju, kuris  

mokys kitą pusmetį;  

3.3. rekomenduojama prašymą rašyti ne vėliau kaip 1 mėn. iki pusmečio pabaigos, kad 

galima būtų suspėti savarankiškai pasirengti įskaitai; 

3.4. mokslų metų pabaigoje, jei keičiamas dalyko programos kursas, laikoma įskaita. 

Mokinio pasiekimams vertinti sudaroma komisija. Ją sudaro direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

mokinį mokęs mokytojas ir mokytojas, kuris mokys mokinį, kitais mokslo metais;   

3.5. keisti dalyko programą ar programos kursą mokinys gali, jei nereikia laikyti įskaitos, 

mokslų metų pradžioje - rugsėjo 1 d.;  

3.6. III ir IV klasėje po kurso ar dalyko keitimo tikslina (koreguoja) individualų ugdymosi 

planą, kuris turi atitikti bendrųjų ugdymo planų reikalavimus. 

4. Mokytojas: 

4.1. mokytojai, į kuriuos mokinys kreipėsi dėl kurso keitimo, esant grupėje vietų (lietuvių 

kalbos išplėstiniame kurse maksimalus mokinių skaičius grupėje – 25, užsienio kalbos-20, kitose -

30 mokinių), mokiniui pateikia klausimus, temas iš to dalyko programos, kurso ar dalyko 

programos kursų skirtumų, su mokiniu susitaria dėl įskaitos laikymo datos (datų, jei įskaita laikoma 

dalimis atskiromis temomis). Įskaitą išlaikius, įrašo įvertinimą į įskaitos protokolą, kuris 

pateikiamas direktoriaus pavaduotojui ugdymui;  

4.2. Dalyko keitimo atsiskaitymą mokytojas fiksuoja e-dienyne. 

5. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už vidurinio ugdymo programos 

įgyvendinimą: 

5.1. pateikia mokinių prašymus dėl dalyko programos ar programos kurso keitimo 

direktoriui, kuris vizuoja „Leisti keisti“, „Neleisti keisti dėl (nurodoma priežastis)“; 

5.2. kontroliuoja e-dienyno įrašų dėl kurso, dalykų pasikeitimo teisingumą; 

5.3. mokinio individualiuose ugdymo planuose pažymi pakeitimus; 

5.4. padeda mokiniui ar klasės auklėtojui sudaryti pamokų tvarkaraštį dėl dalyko 

programos ar programos kurso pasikeitimo; 



   

5.5. konsultuoja mokinius jų tėvus ar globėjus dėl dalyko programos ar programos kurso 

keitimo tvarkos. 

6. Klasės auklėtojas: 

6.1. pataria mokiniui dėl  dalyko programos ar programos kurso keitimo tikslingumo; 

6.2. supažindina mokinį, jo tėvus ar globėjus su dalyko programos ar programos kurso 

keitimo tvarka; 

6.3. susidarius sudėtingam tvarkaraščio pasikeitimui, derina jį su direktoriaus pavaduotoju, 

atsakingu už vidurinio ugdymo programos įgyvendinimą;  

6.4. mokinių mokymosi apskaitos suvestinėje mokiniui, pakeitus dalyko kursą, įrašo 

įskaitos pažymį.  
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