
PATVIRTINTA 

Šalčininkų r. Baltosios Vokės  

Elizos Ožeškovos gimnazijos 

Direktoriaus 

2018 m. birželio 29 d. 

įsakymu Nr. V2-115 

 
 

 

ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS GIMNAZIJOS  

VIDURINIO UGDYMO MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO DALYKŲ, 

DALYKO PROGRAMOS KURSO KEITIMO STRUKTŪRA IR JO KEITIMO TVARKA 

  

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Ši tvarka reglamentuoja Šalčininkų r. Baltosios Vokės E. Ožeškovos gimnazijos III, IV 

klasių mokinių individualaus ugdymo plano keitimo principus. 

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

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387, 2015-2017 

m.m. Bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457. 

 

II. INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO KEITIMO TVARKA 

3. Mokiniai, besimokantys pagal vidurinio ugdymo programą, gali keisti savo individualųjį 

ugdymo planą iki IV klasės I-o pusmečio pabaigos. 

4. Keisti dalyką ar dalyko kursą mokinys gali tik atsiskaitęs (išlaikęs įskaitą) iš naujai 

pasirinkto dalyko programos ar dalyko kurso skirtumo. 

5. Mokinys, pageidaujantis keisti dalyką arba dalyko kursą:  

5.1 Pateikia prašymą mokyklos direktoriui: 

III klasės mokinys – ne vėliau kaip prieš mėnesį iki I ar II pusmečio pabaigos; 

IV klasės  mokinys – ne vėliau kaip iki rugsėjo 20 d. ar mėnesį iki I pusmečio pabaigos. 

5.2. Suderina su direktoriaus pavaduotoju ir dalyko mokytoju įskaitos iš naujai pasirinkto 

dalyko programos ar dalyko kurso skirtumo formą ir datą.  

5.3. Išlaikęs įskaitą pateikia direktoriaus pavaduotojui raštišką mokytojo patvirtinimą apie 

išlaikytos įskaitos įvertinimą (priedas ) 

6. Mokiniui, kuris pasirenkamo dalyko nesimokė ar mokėsi pagal dalyko bendrojo kurso 

programą ir pageidauja mokytis pagal išplėstinio kurso programą, reikia laikyti įskaitą 

atsiskaitant už programų kursų skirtumus. 

7. Mokinys, turintis nepatenkinamą dalyko išplėstinio kurso pusmečio ar metinį įvertinimą, ir 

pageidaujantis toliau mokytis dalyką pagal bendrąjį kursą, privalo išsilaikyti įskaitą iš to dalyko 

bendrojo kurso programos; 

8. Mokinys, besimokantis dalyką pagal išplėstinį kursą ir pageidaujantis toliau mokytis 

pagal dalyko bendrąjį kursą, laikyti įskaitos neprivalo, jei jį tenkina turimas išplėstinio kurso 

įvertinimas. 

9. Mokiniui, besimokančiam dalyką išplėstiniu kursu ir turinčiam nepatenkinamą pusmečio 

įvertinimą, rekomenduojama toliau mokytis dalyką bendruoju kursu. 

10. Užduotis dalykų programų kursų skirtumams likviduoti ruošia, su jomis supažindina, 

įskaitas organizuoja mokytojai, kurie dėstys dalyką  (bendradarbiaujant su klasės auklėtoju). 

11. Įskaitos įforminimas: įskaitos įvertinimas, prie kurio pažymimas kursas raidėmis B 

(bendrasis) arba A (išplėstinis), įrašomas stulpelyje prie pusmečio ar metinių pažymių.  

12. Kiekvieno mokinio individualaus ugdymo plano keitimas įteisinamas mokyklos 

direktoriaus įsakymu. 



 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
13. Klasių auklėtojai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už vidurinio ugdymo 

programos įgyvendinimą, pasirašytinai (saugos elgesio instruktažo apskaitoje) supažindina III-IV 

mokinius su šia tvarka iki einamųjų mokslo metų spalio 15 d.  
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