
 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA 

Panevėžio Raimundo Sargūno 

sporto gimnazijos direktoriaus  

2015-09-01 įsakymu Nr. V-9-1-  

 

MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ PAGAL VIDURINIO UGDYMO PROGRAMĄ, DALYKO 

PROGRAMOS, DALYKO KURSO, I AR II UŽSIENIO KALBOS DALYKO LYGIO 

KURSO IR DALYKO MODULIO KEITIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

 

I. DALYKO PROGRAMOS, DALYKO KURSO,  I AR II UŽSIENIO KALBOS 

DALYKO LYGIO KURSO AR DALYKO MODULIO KEITIMAS 
 

 

1. Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos mokinių, besimokančių pagal vidurinio 

ugdymo programą, dalyko programos, dalyko kurso, I ar II užsienio kalbos dalyko lygio kurso 

ir dalyko modulio keitimo tvarkos aprašas nustato mokinių, besimokančių pagal vidurinio 

ugdymo programą, dalyko programos, dalyko kurso, I ar II užsienio kalbos dalyko lygio kurso 

ir dalyko modulio keitimo tvarką. 

2. Mokinys gali keisti dalyko programą, programos kursą A (išplėstinį) ar B (bendrąjį), 

pirmosios ar antrosios užsienio kalbos dalyko lygio kursą (B1, B2), ar dalyko modulį, jei 

mokinio individualiame ugdymo plane išlaikomas minimalus privalomų pamokų skaičius per 

savaitę. 

3. Mokinys gali keisti dalyko programą, programos kursą A (išplėstinį) ar B (bendrąjį), 

pirmosios ar antrosios užsienio kalbos dalyko lygio kursą (B1, B2), ar dalyko modulį III 

gimnazijos klasėje pirmo ir antro pusmečio pabaigoje ir IV gimnazijos klasėje pirmo 

pusmečio pabaigoje. 

4. Mokinys, norintis keisti dalyko programą, programos kursą, pirmosios ar antrosios užsienio 

kalbos dalyko lygio kursą, ar dalyko modulį privalo parašyti prašymą (1 priedas) gimnazijos 

direktoriui, nurodydamas apsisprendimo motyvus iki sausio 10 dienos (imtinai) (III, IV 

gimnazijos kl.), iki gegužės 15 dienos (imtinai) (III gimnazijos kl.). 

5. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui per penkias darbo dienas informuoja klasės vadovą apie 

mokinio prašymo tenkinimą ir nurodo mokytoją, į kurį turi mokinys kreiptis, dėl programų 

skirtumų bei atsiskaitymo būdų ir datos. 

6. Mokiniui, keičiant programos kursą iš A (išplėstinio) į B (bendrąjį), įskaitos laikyti nereikia, 

jei tenkina turėtas A (išplėstinio) kurso įvertinimas. 

7. Mokiniui, keičiant pirmosios ar antrosios užsienio kalbos dalyko lygio kursą iš B2 į B1, 

įskaitos laikyti nereikia, jei tenkina turėtas B2 kurso lygio įvertinimas. 

8. Mokiniui, norinčiam keisti programos kursą iš B į A ir gavus direktoriaus pavaduotojo 

ugdymui teigiamą atsakymą, reikia laikyti dalykų programų skirtumo įskaitą. 

9. Mokiniui, norinčiam keisti pirmosios ar antrosios užsienio kalbos dalyko lygio kursą iš B1 į 

B2 ir gavus direktoriaus pavaduotojo ugdymui teigiamą atsakymą, reikia laikyti dalykų 

programų skirtumo įskaitą. 

10. Mokinys privalo savarankiškai pasirengti dalykų programų skirtumo įskaitai ir ją raštu, 

išlaikyti. Įskaita vertinama pažymiu. 

11. Mokiniui keičiamas individualus ugdymo planas tik tuo atveju, jei iš įskaitos mokinys gauną 

patenkinamą įvertinimą ir leidžiama keisti dalyko programą, programos kursą, pirmosios ar 

antrosios užsienio kalbos dalyko lygio kursą ar dalyko modulį. 

 

 



 

 

 

 

 

II. ĮSKAITOS LAIKYMAS, VYKDYMAS IR INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO 

KEITIMAS 
 

12. Įskaitos laikas nustatomas iki atitinkamų metų sausio 20 dienos ar gegužės 20 dienos, 

konkretus laikas derinamas su dalyko mokytoju. 

13. Vykdantis įskaitą mokytojas užpildo lentelę apie įskaitos temas, laikymo datą ir vietą (2 

priedas). 

14. Įskaitos užduotis ruošia ir įskaitą vykdo tą dalyką mokantis mokytojas, pas kurį ruošiasi 

pereiti mokinys. 

15. Dalyko mokytojas mokinio įskaitos įvertintą darbą atiduoda direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui. 

16. Gimnazijos direktoriaus įsakymu leidžiama keisti mokiniui individualų ugdymo planą ir 

dalyko programą, programos kursą, pirmosios ar antrosios užsienio kalbos dalyko lygio kursą, 

ar dalyko modulį. 

17. Nebaigus dalyko, modulio programos ir atsisakius toliau mokytis atitinkamos programos, 

dalykas, modulis neįskaitomas ir neįrašomas į brandos atestatą, jei išlaikomas mokinio 

individualiame ugdymo plane minimalus privalomų pamokų skaičius per savaitę. 

 

 

III. ELEKTRONINIO DIENYNO PILDYMAS 
 

18. Mokinio įskaitos įvertinimas įrašomas į el. dienyną. 

19. Šis įvertinimas įskaitomas kaip atitinkamo pusmečio pažymys. 

20. Mokiniui išlaikius įskaitą ir pasikeitus dalyko programą, programos kursą, pirmosios ar 

antrosios užsienio kalbos dalyko lygio kursą ar dalyko modulį, mokinys direktoriaus įsakymu 

keičia mokymosi grupę. Mokytojas įsirašo mokinį į jo mokomos mokinių grupės sąrašą. 

 

IV. DALYKO ATSISAKYMAS 

 

21. Mokinys gali atsisakyti individualaus ugdymo plano dalyko, modulio nuo kito pusmečio 

pradžios, nepažeisdamas vidurinio ugdymo aprašo reikalavimų (atitinkamo dalykų ir pamokų 

skaičiaus per savaitę). 

22. Apie apsisprendimą atsisakyti dalyko, dalyko modulio mokinys informuoja prašymu 

gimnazijos direktorių (1 priedas), atitinkamai iki sausio 10 dienos (imtinai) (III, IV gimnazijos 

klasė); iki gegužės 15 dienos (imtinai) (III gimnazijos klasė). 

 

V. SUPAŽINDINIMAS SU TVARKA 
 

23. Klasių vadovai pasirašytinai supažindina mokinius su mokinių, besimokinančių pagal 

vidurinio ugdymo programą, dalyko programos, dalyko kurso, I ar II užsienio kalbos dalyko 

lygio kurso, dalyko modulio keitimo tvarkos aprašu kasmet iki spalio 1 dienos. 

 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

Mokinių, besimokančių pagal 

vidurinio ugdymo programą, dalyko 

programos, dalyko kurso, I ar II 

užsienio kalbos dalyko lygio kurso ir 

dalyko modulio keitimo tvarkos aprašo 

1 priedas 

___________________________________________________ 
vardas, pavardė, klasė 

 

_____________________________________________________________ 

Adresas, telefonas  

 

Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos 

Direktorei Jūratei Pauliukienei  

 

PRAŠYMAS 

DĖL MOKOMOJO DALYKO AR KURSO KEITIMO, ATSISAKYMO 
........................... 

(data) 

Panevėžys 
 

Prašyčiau sudaryti galimybę nuo ............................... keisti nurodytus mokomuosius dalykus ar 

jų kursus, nes......................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................... 

Šiuo metu pagal individualųjį ugdymo planą mokausi .......... val. per savaitę, po pakeitimų bus 

....... val. per savaitę.   

Dalykas Mokausi 

kursu 

Dalykas Planuoju mokytis 

kursu arba 

nebesimokyti 

Įskaita, jos 

laikymo data * 

     

     
* Jei pereinate iš B į A lygį, iš B1 į B2 pirmosios ar antrosios užsienio kalbos kurso lygį ar pradedate mokytis naujo 

dalyko, įskaitą laikysite privalomai.  

* Jei pereinate iš A į B lygį, iš B2 į B1 pirmosios ar antrosios užsienio kalbos kurso lygį, nurodykite, ar laikysite įskaitą.  
 

Susipažinome:  

                           Dalykų mokytojai:                    ..................................................................  
                                                                                          (parašas) (vardas, pavardė)  
 

                                                                             ..................................................................  
                                                                                                             (parašas) (vardas, pavardė)  

Įskaitos(-ų)* rezultatas(-as):  
 

........................................ ......................... ...........................................................................................  
(dalykas) (pažymys) Mokytojas (v., pavardė, parašas) 

 

........................................ ......................... ...........................................................................................  
(dalykas) (pažymys) Mokytojas (v., pavardė, parašas) 

 

Įskaita laikoma raštu, ištaisytas mokinio darbas pristatomas direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui.   
                                               Mokinys ..................................................................................................  
                                                                                                           (parašas) (vardas, pavardė)  

                                               Tėvai .......................................................................................................  
                                                                                                           (parašas) (vardas, pavardė)  

                                               Klasės vadovas .......................................................................................  
                                                                                                               (parašas) (vardas, pavardė)  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ................................   N. Stanynienė 



 

 

 

 

 

Mokinių, besimokančių pagal 

vidurinio ugdymo programą, dalyko 

programos, dalyko kurso, I ar II 

užsienio kalbos dalyko lygio kurso ir 

dalyko modulio keitimo tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

Panevėžio Raimundo Sargūno sporto gimnazijos 
 

____klasės mokinio(-ės) ___________________________________ 
                                  (vardas pavardė) 

 

 

Keičiant dalyko programą, programos kursą, pirmosios ar antrosios užsienio kalbos dalyko lygio 

kursą ar dalyko modulį organizuojamos įskaitos temų sąrašas: 

 
Įskaitai skirto mokytojo 

vardas, pavardė _________________________________________________________________ 

Eilės Nr. Temos 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Įskaitos data Mokytojo parašas 

 

 

_______________________________ 

 

 

 

Įskaitai ruošiuosi:   savarankiškai  

                                reikalingos konsultacijos  

 

 

                                                           Mokinio parašas __________________________________ 

 
 

 

 


