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1. Bendrosios nuostatos 

1.1. Tvarka reglamentuoja Kauno r. Piliuonos gimnazijos mokinių, besimokančių pagal vidurinio 

ugdymo programą, bendrojo ugdymo dalyko programos, dalyko kurso, kalbos mokėjimo lygio, 

pasirenkamojo dalyko ar pasirenkamojo dalyko modulio keitimo tvarką. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Vidurinio ugdymo programos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387 (Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 21 d. įsakymo Nr. V–1392. 2013 m. 

birželio 3 d. Nr. V-475 redakcija). 2015–2016 ir 2016–2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio 

ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2015 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. V-614, Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-716 „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2015 

m. gegužės 6 d. įsakymoNr. V-457 „Dėl 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo“, Lietuvių kalbos 

pradinio ugdymo ir lietuvių kalbos ir literatūros bendrąją programa, patvirtinta LR Švietimo ir 

mokslo ministro 2016 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. V-46  „Dėl švietimo ir mokslo ministro 2008 m. 

rugpjūčio 26 d. įsakymo Nr. ISAK-2433 „Dėl pradinio ir pagrindinio ugdymo ugdymo bendrųjų 

programų patvirtinimo“ pakeitimo“. Vidurinio ugdymo programa įgyvendinama vadovaujantis 

Vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis. Ugdymas organizuojamas vadovaujantis Vidurinio 

ugdymo programos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. 

birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387 ( Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. 

liepos 21 d. įsakymo Nr. V-1392. 2013 m. birželio 3 d. Nr. V-475 redakcija).    

2. Mokinio individualaus plano keitimas: 

2.1. Galimybę keisti savo individualų ugdymo planą vidurinio ugdymo programos mokiniai turi 4 

kartus: 



2.1.1. Gimnazijos III klasės mokiniai gali keisti bendrojo ugdymo dalyko programą, dalyko 

kursą/kalbos mokėjimo lygį, pasirenkamąjį dalyką ar pasirenkamąjį dalyko modulį  pusmečio arba 

mokslo metų pabaigoje. 

2.1.2. Gimnazijos IV klasės mokiniai gali keisti bendrojo ugdymo dalyko programą, dalyko kursą, 

kalbos mokėjimo lygį, pasirenkamąjį dalyką ar pasirenkamąjį dalyko modulį  pirmą mokslo metų 

savaitę ir  pirmojo pusmečio pabaigoje. 

2.2. Mokinys, norintis keisti bendrojo ugdymo dalyko programą, dalyko kursą, kalbos mokėjimo 

lygį, pasirenkamąjį dalyką ar pasirenkamąjį dalyko modulį, privalo rašyti prašymą gimnazijos 

direktoriui. Savo apsisprendimą keisti individualų ugdymo planą mokiniai gali pareikšti gimnazijos 

direktoriui raštu pirmą mokslo metų savaitę (iki rugsėjo 10 dienos), ne vėliau kaip prieš mėnesį iki 

pirmojo pusmečio pabaigos, o antrojo pusmečio pabaigoje – ne vėliau kaip prieš mėnesį iki ugdymo 

proceso pabaigos. 

2.3. Apie savo apsisprendimą keisti bendrojo ugdymo dalyką, dalyko kursą/kalbos mokėjimo lygį, 

pasirenkamąjį dalyką ar pasirenkamąjį dalyko modulį mokinys informuoja dėstančius mokytojus iš 

anksto, prieš rašydamas prašymą gimnazijos direktoriui. 

2.4. Su direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atsakinga už vidurinį ugdymą, mokinys suderina, ar po 

pokyčių  naujasis mokinio individualus ugdymo planas atitiks Vidurinio ugdymo programos aprašo 

reikalavimus, tvarkaraštį, ar nesuyra jau sudarytos laikinosios grupės.  

2.5. Su dalyko mokytoju mokinys aptaria įskaitos turinį, konsultacijų galimybę, suderina įskaitos 

datą ir laiką.   

2.6. Mokinys dalyvauja naujai pasirinkto dalyko programos kurso pamokose (pakeitus individualų 

ugdymosi planą pirmajame pusmetyje) ir savarankiškai ruošiasi laikyti įskaitą  iš to dalyko, dalyko 

kurso, kalbos mokėjimo lygio programos skirtumų (jeigu pereina į aukštesnį lygį).   

2.7. Žemesnį kursą rinktis pageidaujančiam mokiniui įskaitos laikyti nereikia, jei jį tenkina gautas 

aukštesnio kurso įvertinimas (tai mokinys nurodo prašyme). 

3. Įskaitų vykdymas, individualaus ugdymo plano keitimas: 

3.1. Atsiskaitymai vykdomi per mėnesį pakeitus individualų ugdymosi planą pirmajame pusmetyje 

ir iki ugdomosios veiklos pabaigos birželio mėnesį, nusprendus keisti individualų ugdymosi planą 

po antrojo pusmečio. Konkretų laiką mokiniai derina su dalyko mokytoju, direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui. 

3.1. Suderinusi su dalyko mokytoju, direktoriaus pavaduotoja ugdymui koreguoja mokinio 

individualų ugdymo planą, rengia įsakymą dėl įskaitų organizavimo. 

3.2. Įskaitos užduotis rengia ir įskaitą vykdo mokinio pasirinktą dalyką ar dalyko kursą, kalbos 

mokėjimo lygį mokantis mokytojas (pas kurį mokinys mokysis po pasikeitimų).  



3.3. Mokinio įskaitos darbus  iki vidurinio ugdymo programos baigimo saugo direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui.  

3.4. Įskaitos įvertinimas įrašomas pirmame stulpelyje po pusmečio ar metinių pažymių, prie jo 

pažymint kursą raidėmis B arba A arba kalbos mokėjimo lygį B2, B1, A2, A1. 

3.5. Įskaitos pažymys įskaitomas kaip pusmečio (arba metinis) įvertinimas. 

3.6. Neatsiskaitęs iš dalyko (bendrojo ugdymo arba pasirenkamojo) arba pasirenkamojo dalyko 

modulio programos, dalyko kurso, kalbos mokėjimo lygio skirtumo per nurodytą laiką, mokinys 

mokosi ankstesnio dalyko ar ankstesniu dalyko kursu, kalbos mokėjimo lygiu. 

3.7. Kiekvieno mokinio bendrojo ugdymo dalyko, dalyko kurso, kalbos mokėjimo lygio, 

pasirenkamojo dalyko ar pasirenkamojo dalyko modulio keitimas įforminamas direktoriaus 

įsakymu. 

3.8. Nesant galimybių sudaryti laikinosios grupės, mokiniai mokosi pavienio mokymosi forma 

savarankišku būdu. Į mokinio mokymosi krūvį įskaitomas dalyko kursui skirtas pamokų skaičius. 

4. Bendrojo ugdymo dalyko, pasirenkamojo dalyko ar pasirenkamojo dalyko modulio 

atsisakymas:  

4.1. Mokinys gali atsisakyti individualaus ugdymo plano dalyko, pasirenkamojo dalyko ar 

pasirenkamojo dalyko modulio nuo kito pusmečio pradžios, nepažeisdamas vidurinio ugdymo 

aprašo reikalavimų (dalykų ir pamokų skaičiaus). 

4.2.Apie apsisprendimą atsisakyti bendrojo ugdymo dalyko, pasirenkamojo dalyko ar 

pasirenkamojo dalyko modulio mokinys informuoja gimnazijos direktorių raštu prašymu ne vėliau 

kaip likus mėnesiui iki pirmojo pusmečio pabaigos, o antrojo pusmečio pabaigoje – ne vėliau kaip 

prieš mėnesį iki ugdymo proceso pabaigos. 

5. Dienynų pildymas:  

5.1. Įskaitos įvertinimas įrašomas įskaitos vykdymo dieną, pamokos turinyje nurodant 

„Įskaita....mokiniui”. 

5.2. Įskaitos įvertinimas, prie kurio pažymimas kursas raidėmis B (bendrasis), A (išplėstinis) arba 

kalbos mokėjimo lygis B2, B1 ar A2, A1, įrašomas po pusmečio ar metinių pažymių. Jis įskaitomas 

kaip pusmečio ar metinis įvertinimas. 

5.3. Mokiniui atsisakius mokytis dalyką, išlaikius įskaitą už dalyko kursą, kalbos mokėjimo lygį ar 

atlikus kitus individualaus ugdymo plano keitimus, direktoriaus pavaduotoja ugdymui rengia 

įsakymą, su kuriuo supažindina dalyko mokytojus. Mokytojai dienynuose padaro įrašus, 

vadovaudamiesi dienyno pildymo paaiškinimais. 

6. Konsultavimas sudarant mokinio individualų ugdymo planą: 

6.1. Individualaus ugdymo plano sudarymo klausimais gimnazijos II klasės mokinius nuolat 

konsultuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui, klasės vadovas, psichologas,  dalykų mokytojai. 



6.2. Pirminių individualių ugdymo planų sudarymo eiga: 

6.2.1. sausio mėn. –  gimnazijos II klasės mokinių supažindinimas su Vidurinio ugdymo programos 

aprašu, bendrojo ugdymo dalyko programos, dalyko kurso/kalbos mokėjimo lygio, pasirenkamojo 

dalyko ar pasirenkamojo dalyko modulio keitimo tvarka, konsultavimas dėl individualaus ugdymo 

plano sudarymo ir individualių pasirinkimų projektų sudarymas; 

6.2.2. kovo mėn. –  gimnazijos II klasės mokinių individualių pasirinkimų analizė ir korekcija; 

6.2.3. gegužės mėn. – gimnazijos II klasės mokinių individualių ugdymo planų sudarymas;  

6.2.4. birželio mėn. – gimnazijos III klasės ugdymo plano ir laikinųjų grupių sudarymas. 

7. Baigiamosios nuostatos 

7.1. Ši Tvarka įsigalioja nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. 

7.2. Su Tvarka III–IV klasių mokinius pasirašytinai supažindina klasių vadovai  per 2 pirmuosius 

mokslo metų mėnesius (instruktažų lapas spausdinamas iš elektroninio dienyno sistemos).  

7.3. Dėl nenumatytų šioje Tvarkoje atvejų sprendimą priima gimnazijos direktorius su mokiniu, jo 

klasės vadovu  bei pavaduotoja ugdymui išsiaiškinę ir įvertinę situaciją. 
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