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PATVIRTINTA 

Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos 

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. V–95 

5 priedas 

 

MOKINIO PASIRINKTO DALYKO, DALYKO KURSO AR DALYKO MODULIO, 

MOKĖJIMO LYGIO PAKEITIMO TVARKA 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, mokėjimo lygio pakeitimo 

tvarka (toliau – Tvarka) nustato pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, mokėjimo lygio 

pakeitimo tvarkos tikslus ir uždavinius, numato priemones ir jų įgyvendinimą. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 

V-1309 (2016 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. V-325), 2019–2020, 2020–2021 mokslo metų 

pagrindinio ir vidurinio programų bendraisiais ugdymo planais. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

 

3. Tikslas – sudaryti lygias galimybes kiekvienam mokiniui rinktis savo gabumus, polinkius ir 

poreikius atitinkantį mokymosi kelią. 

4. Uždaviniai: 

4.1. individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą; 

4.2. sudaryti mokiniams galimybę planuoti profesinę karjerą, pasirinkti mokymosi kryptį 

atitinkančius dalykus ir skirtingus jų kursus. 

 

III SKYRIUS 

DALYKO, DALYKO KURSO AR DALYKO MODULIO, MOKĖJIMO LYGIO 

PAKEITIMO ORGANIZAVIMAS 

 

5. Mokinys gali keisti pasirinktą dalyką, kursą, modulį, mokėjimo lygį, nepažeisdamas 

individualaus plano, vidurinio ugdymo aprašo reikalavimų.  

6. Keisti pasirinktą dalyką, kursą, modulį, mokėjimo lygį mokinys gali mokslo metų eigoje, bet 

ne vėliau kaip iki baigiamosios klasės antro pusmečio. 

7. Kol nebaigė modulio programos, keisti modulio mokinys negali. 

8. Mokinys, ketinantis keisti pasirinktą dalyką, kursą, modulį ar mokėjimo lygį, apie šį 

ketinimą raštu informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui, kuruojantį atitinkamo ugdymo 

programos vykdymą. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui suderina mokinio pasirinkimą su mokinio 

individualiu planu, Ugdymo planais, tvarkaraščiu, dalyko mokytojais.  

9. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui informuoja dalykų mokytojus apie mokinio ketinimus 

keisti pasirinktą dalyką, kursą, modulį, mokėjimo lygį. 

10. Dalykų mokytojai paruošia ir pateikia mokiniui programų skirtumus, kuriuos reikės 

likviduoti, susitaria dėl įskaitos laikymo datos (ne vėliau kaip 2 savaitės po prašymo pateikimo). 

Mokinys tam mokosi ir ruošiasi savarankiškai. 

11. Dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, mokėjimo lygio pakeitimas vyksta mokiniui laikant 

įskaitą. 

12. Įskaita laikoma prie dviejų to dalyko specialistų ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui. 
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13. Vidurinio ugdymo programos mokiniui, kuris mokysis pagal bendrąjį dalyko programos 

kursą, įskaitos laikyti nereikia, jei jį tenkina turėtas to dalyko išplėstinio kurso įvertinimas. 

14. Vidurinio ugdymo programos mokiniui, kuris mokėsi bendruoju kursu, o pageidauja 

mokytis pagal išplėstinio dalyko programos kursą, įskaitą laikyti privalu. 

15. Įskaitos pažymys įforminamas įskaitos lape. Jei įskaita išlaikoma pusmečio ar mokslo metų 

pabaigoje, įskaitų pažymiai, prie jų pažymint kursą (jei jis yra) raidėmis B (bendrasis), A 

(išplėstinis) arba lygį (A1, A2, B1, B2), įrašomi stulpelyje prie pusmečio ar metinių pažymių. 

16. Mokinys, išlaikęs įskaitą teigiamu pažymiu, perkeliamas į jo pasirinktą dalyko kursą, 

dalyką, dalyko modulį, mokėjimo lygį. 

17. III gimn. klasės mokinys mokosi vieną pasirinktą dorinio ugdymo dalyką – tikybą arba 

etiką. Savo apsisprendimą mokinys gali keisti tik iki pasibaigiant pirmajam pusmečiui, kadangi 

dorinio ugdymo dalyko III–IV gimn. klasės kursas dėstomas per vienerius mokslo metus. 

18. Mokiniui baigusiam integruoto technologijų kurso programą ir pasirinkusiam privalomą 

technologijų programą (mitybos, tekstilės, konstrukcinių medžiagų, elektronikos, gaminių dizaino ir 

technologijų) savo pasirinkimą gali keisti praėjus ne daugiau kaip 17 pamokų. 

19. Pasirinktą neformaliojo švietimo užsiėmimą galima keisti po pusmečio. 

 

 

 


