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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Šis tvarkos aprašas reglamentuoja Vilniaus r. Val  vidurin s mokyklos mokini , 

besimokan  pagal vidurinio ugdymo program , dalyko programos ar dalyko kurso keitimo tvark . 
2. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

program  aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 
21 d. sakymu Nr. V-1309. 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 
3. Mokykla siekia sudaryti galimyb  mokiniui keisti dalykus ar dalyk  kursus, laiduoti 

mokymosi t stinum , jam pereinant iš vienos mokyklos  kit . 
4. Sudaryti galimyb  kiekvienam mokiniui rinktis  savo geb jimus, polinkius ir poreikius 

atitinkant  mokymosi keli , padidinti vidurinio ugdymo prieinamum . 
5. Gerinti vidurinio ugdymo kokyb , labiau individualizuojant ir diferencijuojant ugdym . 
 

III. DALYKO PROGRAMOS, DALYKO KURSO AR MODULIO, MOK JIMO 
LYGIO KEITIMAS 

 
6. Mokiniai, norintys mokytis 11 klas je, privalom  ir pasirenkam  mokom  dalyk  

kurs  programas pasirenka iki rugpj io 30 dienos. Šiems mokiniams leidžiama koreguoti savo 
pasirinkimus iki rugs jo 15 dienos. Pakeitimai dokumentuojami mokini  prašymuose. 

7. 11 klasi  mokiniai gali keisti dalyko program , programos kurs  ar pasirenkamuosius 
dalykus pusme  arba mokslo met  pabaigoje. Jeigu n ra kli  keitimai galimi ir met  eigoje. 

8. 12 klasi  mokiniai gali keisti dalyko program , programos kurs  ar pasirenkamuosius 
dalykus tik iki I pusme io pabaigos. Išimtinais atvejais, jei mokinys pasirenka aukštosios mokyklos 
studij  program , galimi individualaus plano keitimai pagal mokyklos galimybes. 

9. Mokinys, norintis keisti dalyko program , programos kurs  ar pasirenkam  dalyk , 
privalo savo apsisprendim  suderinti su atitinkam  dalyk  mokytojais, klas s aukl toju ir 
direktoriaus pavaduotoju ugdymui bei parašyti prašym  (priedas Nr. 1) mokyklos direktoriui, 
nurodydamas apsisprendimo motyvus. Parašyt  prašym  mokinys privalo teikti direktoriaus 
pavaduotojui ugdymui. I pusme io pabaigoje prašymas teikiamas iki sausio m nesio vidurio, II 
pusme io pabaigoje – iki mokslo met  pabaigos. 

10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, perži s mokini  individualiuosius ugdymo 
planus informuoja mokinius apie prašym  tenkinim  ir nurodo mokytoj ,  kur  mokinys turi 
kreiptis d l program  skirtum , konsultacij , atsiskaitymo b  ir termin . 

11. Mokiniui, kei ian iam programos kurs  iš A  B, kalbos mok jimo lyg  iš B2  B1 ar A2 
 A1, skaitos laikyti nereikia, jei tenkina tur tas A kurso ar kalbos mok jimo B2 vertinimas. Jei 

mokinys kei ia programos kurs  iš B  A, ar kalbos mok jimo lyg  iš B1  B2 ar A1  A2, kei ia 
dalyko program , pasirenkamuosius dalykus, jis privalo laikyti skait . 

12. Gav s teigiam  atsakym  d l programos ar dalyko kurso, pasirenkam  dalyk  



keitimo, mokinys privalo savarankiškai pasirengti išlaikyti skait , gali konsultuotis su dalyko 
mokytoju. Kei iant dalyko programos kurs  atsiskaitoma už programos kurso skirtumus. Naujai 
pasirinkus dalyk , skaita laikoma iš to dalyko programos skirtumo, kurio nesimok . 

13. Koreguotas individualus ugdymo planas mokiniui patvirtinamas direktoriaus sakymu 
tik tuo atveju, jei skaitos vertinimas yra patenkinamas. 

 
IV. SKAIT  VYKDYMAS, INDIVIDUALAUS PLANO KEITIMAS 

 
14. Individual  ugdymo plan  leidžiama keisti mokyklos direktoriaus sakymu. 
15. Atsiskaitymai vykdomi direktoriaus sakymu skirtu laiku. Konkret  laik  mokiniai 

derina su dalyko mokytoju. 
16. skaitos užduotis ruošia t  dalyk  mokantis mokytojas. 
17. skait  vykdo direktoriaus sakymu paskirta komisija ar mokytojas. 
18. Dalyko mokytojas mokinio skaitos darb  ištaiso ir skaitos rezultat rašo  protokol  

(priedas Nr. 2). Pasirašytinai supažindina mokin  su skaitos rezultatu ir pateikia užpildyt  
protokol  direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 
V. ELEKTRONINIO DIENYNO PILDYMAS IR PRIEŽI RA 

 
19. Mokiniui pateikus mokytojui individualaus ugdymo plano keitimo dokumentus, 

mokytojas traukia mokin  elektroninio dienyno grup s s raš  (meniu skiltis „Mano 
klas s/grup s“ – „Redaguoti“). 

20. skait   mokytojas  fiksuoja  jos  vykdymo  dien  pažymiais  arba trumpiniais 
sk.“, „ne sk.“, naudodamas sistemoje pateikiam vertinim  tip  „ skaita“. 

21. Tekstiniame  lauke  „Klas s  darbas“  papildomai  nurodoma  kas  laik   skait ,  už  
kok  laikotarp , pavyzdžiui: 

„Vardenio Pavardenio skaita už biologijos (A) 11 klas s program .“ 
„Vardenio Pavardenio skaita už angl  kalbos (B2) 11 klas s I pusme io program .“ 
„Vardenio Pavardenio skaita už matematikos (A) 12 klas s I pusme io program .“ 
Jei t  dien skait  laik  daugiau mokini , kiekvienas pradedamas rašyti iš naujos eilut s. 
22. skaitos vertinimai, priklausomai nuo to, už kok  laikotarp  atsiskaitoma, tampa 

pusme io ar metiniu vertinimu (meniu skiltis „Trimestrai / Pusme iai“). 
23. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pagal skait  protokolus veda mokinio duomenis 

meniu skiltyje „Mokini  dokumentai“ – „Grup s / kurso keitimas“.  D l ši raš  dalyk  mokytojai  
prie  mokinio  pavard s  matys  žinut ,  informuojan   apie  poky ius,  per jim     kit  grup . 
Mokin  iš savo grup s s raš  mokytojai išbraukti gali tik atsiradus rašui apie jo per jim  kit  
grup . 

24. Klasi   aukl tojai  atlieka mokini   individuali   ugdymo  plan   keitimo  duomen  
prieži : Prieš segdami skait  lapus  mokini  bylas, patikrina moksleivi  individuali  ugdymo 
plan , elektroninio dienyno duomen   ir skait  lap  atitikim . Pasteb  neatitikimus, praneša 
dalyko mokytojui, direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 
VI. DALYKO AR MODULIO ATSISAKYMAS 

25. Mokinys gali atsisakyti individualaus plano dalyko ar pasirenkamojo dalyko nuo kito 
pusme io  pradžios,  nepažeisdamas  vidurinio  ugdymo  aprašo  reikalavim   (dalyk   ir  pamok  
skai iaus). 

26.  brandos atestat  nebaigtas dalykas arba jo kursas nerašomas. 
 

 
 
 

VII. SUPAŽINDINIMAS SU TVARKA 
 



27. Klasi   aukl tojai  pasirašytinai  (saugaus  elgesio  instruktaže)  supažindina  11-12  
klasi  mokinius su kurs  keitimo tvarka iki einam  met  lapkri io 15 dienos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRITARTA 
Mokytoj  tarybos 2016-08-30 
pos džio nutarimu, 
protokolas Nr.1 


