
                                                                                                                                                   

                                                                                  

 

 

 

 

 

MOKINIO PASIRINKTO DALYKO, DALYKO  KURSO AR DALYKO MODULIO, 

MOKĖJIMO LYGIO PAKEITIMO TVARKA 

I. BENDROJI DALIS 

      Pasirinkto dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, mokėjimo lygio pakeitimo tvarka parengta 

vadovaujantis Vidurinio ugdymo programos aprašo reikalavimais. 

 

1. Mokinys per dvejus metus (III–IV klasėje) turi mokytis: 

1.1. ne mažiau kaip 8 bendrojo ugdymo dalykus: 

1.1.1. dorinio ugdymo (etikos ar tikybos); 

1.1.2. lietuvių kalbos ir literatūros; 

1.1.3. užsienio kalbos; 

1.1.4. matematikos; 

1.1.5. socialinio ugdymo (istorijos ar geografijos) dalyko; 

1.1.6. gamtamokslinio ugdymo  (biologijos, fizikos ar chemijos) dalyko; 

1.1.7. menų ar technologijos dalyko; 

1.1.8. kūno kultūros (bendrosios kūno kultūros ar pasirinktos sporto šakos) 

1.2.  Gali mokytis kitus bendrojo ugdymo ir pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius. 

2. Pasirenkamieji bendrojo ugdymo dalykų moduliai neskaičiuojami kaip atskiri dalykai. 

3. Minimalus privalomas mokinio pamokų skaičius – 28 savaitinės pamokos (per dvejus  

metus – 56 pamokos). Per dieną neturėtų būti daugiau kaip 7 pamokos. 

4. Mokinys išplėstinius ir bendruosius dalyko kursus renkasi savo nuožiūra. 

 

 

II. KEITIMO TVARKA 

 

      5. Atsisakyti mokytis bendrojo ugdymo dalyko, pasirenkamojo dalyko ar dalyko modulio mokinys 

gali per visus mokslo metus, jei nepažeidžia „Bendrosios dalies“ 1-3 punktų. 

      6. Pradėti mokytis ar keisti bendrojo ugdymo, pasirenkamąjį dalyką, dalyko modulį,  mokymosi 

kursą, užsienio kalbos mokymosi lygį, nepažeisdamas „Bendrosios dalies“ 1-3 punktų reikalavimų, 

mokinys gali: 

      6.1. III klasėje – iki rugsėjo 15 d.; nuo sausio 2 iki 31 d. (prašymai apie norimus ugdymosi plano 

keitimus priimami nuo gruodžio 1 iki sausio 10 d., įskaitos laikomos sausio mėn., įskaitų pažymiai 

tampa pusmečio įvertinimu); nuo gegužės 2 d. iki gegužės 31 d. (prašymai apie norimus ugdymosi 

plano keitimus priimami nuo balandžio 1 iki gegužės 10 d., įskaitos laikomos gegužės mėn., įskaitų 

pažymiai tampa pusmečio įvertinimu).  

      6.2. IV klasėje – iki rugsėjo 15 d.  

      6.3. Keisti užsienio kalbos mokymosi lygį, suderinus su mokytoju ar jam rekomendavus, III klasės 

mokinys gali nuo gegužės 1 iki 31 d. (prašymai apie norimus ugdymosi plano keitimus priimami nuo 

balandžio 1 iki gegužės 10 d.), IV klasės mokinys – nuo sausio 2 iki 31 d. (prašymai apie norimus 

ugdymosi plano keitimus priimami nuo gruodžio 1 iki sausio 10 d.). Atsiskaitymą reglamentuoja šios 

tvarkos 14 punktas.  
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      7. Mokinys, nekeisdamas dalyko, kurso, dalyko modulio, mokymosi lygio, iš vieno mokytojo 

mobilios grupės į kito mokytojo mobilią grupę gali pereiti: 

      7.1. jei neviršija klasei ar mobiliai grupei nustatyto mokinių skaičiaus; 

      7.2. jei yra atsiskaitęs už visas atsiskaitomąsias užduotis ir gavęs įvertinimus. 

      8. Visi keitimai galimi, jei nepažeidžia „Bendrosios dalies“ 1-3 punktų reikalavimų, jei netrukdo 

tvarkaraščiui, jei yra vietų laikinosiose grupėse.  

      9. Visi keitimai atliekami direktoriaus įsakymu. Visus keitimus, parašęs prašymą, mokinys 

suderina su direktoriaus pavaduotoju - vidurinio ugdymo konsultantu. Direktoriaus pavaduotojas 

supažindina mokytojus su planuojamu keitimu, jei reikia, paveda mokytojams parengti įskaitos 

užduotis:  įrašo mokinio vardą, pavardę ir klasę į įskaitų grafiką, kurį baigia pildyti mokytojas 

(pateikęs įskaitos medžiagą ir susitaręs su mokiniu,  įrašo įskaitos laikymo datą ir laiką, jei įskaita 

susideda iš kelių dalių – paskutinio darbo datą ir laiką).  

Mokytojai informuoja direktoriaus pavaduotoją apie įskaitos atlikimą, įvertinimą: įrašo įskaitos 

pažymį į įskaitų grafiką, tuomet parengiamas direktoriaus įsakymas ir atliekamas keitimas.  

Mokinys į naują grupę perkeliamas, kai išsilaiko įskaitą. Neišlaikius įskaitos, mokomojo dalyko ar 

dalyko kurso keisti negalima. Įskaitai mokinys ruošiasi savarankiškai, konsultuojamas mokytojo.  

 

 

III. ATSISKAITYMO TVARKA 

 

 

      10. Keičiant dalyko išplėstinį (A) kursą į bendrąjį (B) įskaitos laikyti nereikia, jeigu mokinį tenkina 

turėti išplėstinio kurso įvertinimai. Jei įvertinimai netenkina, mokinys privalo išsilaikyti įskaitą iš 

dalyko bendrojo (B) kurso programos. 

      11. Pradėdamas mokytis naujo ar keisdamas bendrojo ugdymo, pasirenkamąjį dalyką ar dalyko 

modulį, mokymosi kursą (iš B į A) mokinys turi atsiskaityti už programų skirtumus ir gauti įskaitą, 

kurios medžiagą parengia mokytojas. Įskaitos, išlaikytos pusmečio pabaigoje, įvertinimas laikomas 

pusmečio įvertinimu. 

      12. III klasės mokiniui,  pradėjusiam mokytis naujo ar pakeitusiam bendrojo ugdymo dalyką ar 

kursą iš B į A  iki rugsėjo 15 d., įskaitos laikyti nereikia.  

      13. Kai bendrojo ugdymo dalykas mokomas moduliniu būdu ir bendrojo kurso programos moduliai 

baigiami III klasėje, III klasės mokiniui keičiant bendrąjį (B) kursą į išplėstinį (A) mokslo metų 

pabaigoje ar IV klasės mokiniui iki rugsėjo 15 d., įskaitos laikyti nereikia.  

Jei III klasės mokinys nori keisti išplėstinį kursą (A) į bendrąjį (B) mokslo metų pabaigoje ar IV 

klasėje iki rugsėjo 15 d., III klasės dalyko metinis įvertinimas laikomas dalyko bendrojo (B) kurso 

galutiniu įvertinimu. 

      14. III klasės mokiniams, norintiems keisti užsienio kalbos mokymosi lygį, II pusmečio pabaigoje 

(gegužės mėn.) organizuojama mokėjimo lygio nustatymo įskaita, kurios datą nustato direktorius. IV 

klasės mokiniams ši įskaita organizuojama I pusmečio pabaigoje (sausio mėn.). Įskaitos laikymo datą 

nustato direktorius.  

Įskaitų metu mokinius vertina mažiausiai du užsienio kalbų mokytojai.  

Naujas mokymosi lygis įrašomas nuo rugsėjo 1 d. (kai įskaita laikoma III klasėje, mokslo metų 

pabaigoje), arba prie IV klasės  I pusmečio pažymio (kai įskaita laikoma IV klasėje).    

      15. Išimties tvarka (dėl sveikatos ar pasikeitus Vidurinio ugdymo programų planams, priėmimo į 

Lietuvos aukštąsias mokyklas tvarkai) mokinys gali keisti bendrojo ugdymo, pasirenkamąjį dalyką, 

dalyko modulį, mokymosi kursą ne nurodytu laiku. Tokiu atveju rašomas motyvuotas prašymas ir 

sprendimą priima gimnazijos direktorius. 

       16. Su Pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, mokėjimo lygio pakeitimo tvarka 

mokinius supažindina klasių auklėtojai iki rugsėjo 5 d. arba per penkias darbo dienas po tvarkos 

pakeitimo. 
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