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DĖL UTENOS „SAULĖS“ GIMNAZIJOS PASIRINKTŲ INDIVIDUALAUS UGDYMO 

PLANO DALYKŲ, DALYKO PROGRAMOS KURSO KEITIMO TVARKA 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ši tvarka reglamentuoja Utenos „Saulės“ gimnazijos  3-4 klasių  mokinių, besimokančių pagal 

vidurinio ugdymo programą, dalyko programos , dalyko kurso ar modulio keitimo tvarką. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006-06-30 

d. įsakymu Nr. ISAK-1387 patvirtintu „Vidurinio ugdymo programos aprašu“, (Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V-1392 redakcija), 

Bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457 

 

II. INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO KEITIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3.Tikslas – padėti mokiniui mokytis mokomuosius dalykus, kursus ir modulius  pagal jo 

poreikius, polinkius ir galimybes.  

4. Uždaviniai : 

4.1. sudaryti platesnes galimybes mokiniui rinktis savo poreikius, polinkius ir galimybes 

atitinkamą ugdymosi kelią; 

4.2. padėti mokiniui  toliau sėkmingai tęsti mokslą pagal vidurinio ugdymo programą. 

 

III. LEIDIMAI KEISTI INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANĄ 

5. 3-iosios klasės mokiniui keisti individualaus ugdymo plano dalyką, kursą ar dalyko 

modulį, pasirinkti naują dalyką ar modulį leidžiama tik likus 1 mėnesiui iki I pusmečio ar  II 

pusmečio pabaigoje; 

6. 4-osios klasės mokiniui keisti individualaus ugdymo plano dalyko kursą ar dalyko modulį,  

leidžiama ne vėliau, kaip iki einamųjų metų rugsėjo 1-osios dienos ir I pusmečio pabaigoje 

(likus 1 mėn). 

7. 4-osios klasės mokiniui keisti individualaus ugdymo plano dalyką leidžiama keisti tik iki 

rugsėjo 1-osios (vadinasi, 3-ios klasės II pusmečio pabaigoje). 

8. 4-osios klasės mokiniui pasirinkti naują dalyko modulį leidžiama likus 1 mėnesiui iki I 

pusmečio pabaigos; 

 

IV. UGDYMO PLANO KEITIMO PRINCIPAI PROCEDŪROS 

Keisti dalyko programą ar programos kursą mokinys gali, jei gimnazijos ugdymo plane 

numatytas toks dalykas ir kursas, jei yra vietų grupėje.  

Keisti dalyko programą ar programos kursą leidžiama atsiskaičius (išlaikius įskaitą) iš to 

dalyko programos, kurso ar dalyko programos skirtumų. Įskaita išlaikoma pusmečio ar mokslo 

metų pabaigoje, įskaitų pažymiai, prie jų pažymint kursą raidėmis B (bendrasis) arba A 

(išplėstinis), įrašomi stulpelyje po I, ar II pusmečio. Metinis pažymys vedamas atsižvelgiant į 



įskaitos įvertinimą. Mokiniui, kuris mokysis pagal to paties dalyko programos bendrąjį kursą ir 

kurį tenkina turimas išplėstinio kurso įvertinimas, įskaitos gali nelaikyti. 

Įskaitos laikyti nereikia, jei mokinys renkasi dalyko modulio programą.  

9. Mokinys, apsisprendęs keisti dalyką, dalyko kursą ar modulį, norintis pasirinkti mokytis 

modulį, informuoja dėstantį mokytoją(-jus), jei atsisako mokytis vieną dalyką, o renkasi kitą, 

klasės auklėtoją ir  suderina savo pasirinkimą su pavaduotoju ugdymui likus ne mažiau kaip 

mėnesiui iki nustatytų terminų, išvardintų  III dalyje. 

10. Gavęs pavaduotojo ugdymui pritarimą, rašo motyvuotą prašymą direktoriui, jame nurodo 

visą informaciją, kuri reikalinga: kokį dalyką, kursą ar modulį keičia į kokį (ar renkasi naują); 

kada atsiskaitys už kursų, dalykų skirtumus.  

11. Klasės auklėtojas: 

a. pataria mokiniui dėl dalyko, dalyko kurso ir modulio keitimo tikslingumo, 

supažindina su keitimo tvarka; 

b. informuoja mokinio tėvus (globėjus); 

c. derina mokinio individualų tvarkaraštį; 

d. tikrina privalomų pamokų(28 val.) ir dalykų (9 –13) atitikimą; 

e. padeda mokiniui susiderinti su mokytoju įskaitos laiką; 

f. žino, kaip sekėsi išlaikyti įskaitą. 

12.   Dalyko mokytojas: 

12.1.iš klasės auklėtojo arba mokinio sužinojęs apie dalyko ar dalyko kurso keitimą, derina su 

mokiniu įskaitos turinį, atsiskaitymo formas, datą; 

12.2. išlaikius įskaitą, įrašo mokinį į grupę ir jo įskaitos vertinimą į e-dienyną. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Kiekvieno mokinio individualaus ugdymo plano keitimas įteisinamas mokyklos direktoriaus 

įsakymu. 

Šiuo Aprašu vadovaujasi visi 3-4 klasių mokiniai, mokytojai. Aprašas patalpinamas gimnazijos 
tinklapyje. 

 

_______________________________ 


