
  

 

PRITARTA  

Alytaus Jotvingių gimnazijos mokytojų 

tarybos 2017 m. rugpjūčio  31 d. 

protokolu Nr.N-11 

 
PATVIRTINTA 

Alytaus Jotvingių gimnazijos 

direktoriaus  

2017 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu  Nr. V1-101 

               
 

DALYKO PROGRAMOS AR KURSO KEITIMO 

GIMNAZIJOS III-IV KLASIŲ MOKINIAMS 

TVARKOS APRAŠAS  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Tvarka parengta vadovaujantis 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metų pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministrės 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V- 442 „Dėl 2017-2018 ir 2018-
2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 

patvirtinimo“. 
2. Tvarka reglamentuoja III-IV gimnazijos klasių mokinių individualaus plano keitimo 

principus, būdus ir terminus. 

 

II. DALYKO PROGRAMOS, KURSO AR DALYKO MODULIO KEITIMAS 

 

3. Mokinys gali keisti dalyko programą, kursą ar dalyko modulį, laikantis šios tvarkos 

nustatytų principų ir terminų. 
4. Gimnazijos III klasės mokinys gali keisti privalomo pasirinkti branduolio dalyko 2-jų metų 

programą į kitą privalomo pasirinkti branduolio dalyko 2-jų metų programą, laisvai pasirenkamojo 

dalyko 2-jų metų programą: 
4.1. parašęs motyvuotą prašymą (1 priedas) dėl privalomo branduolio dalyko (2-jų metų 

programos) keitimo į kitą privalomą branduolio dalyko programą ir pateikęs jį direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui O. Brindzienei ne vėliau kaip žemiau nurodytomis datomis: 
I pusmetį - iki sausio 1 dienos, 

II pusmetį - iki gegužės 1 dienos; 
4.2.  parašęs motyvuotą prašymą, suderinęs keitimą su dalykų mokytojais ir direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui O.Brindziene bei informavęs klasės vadovą; 

4.3. būtinai atsiskaitęs  pradėtą privalomą branduolio dalyką ir gavęs pusmečio ar metinio 
įvertinimą; 

4.4.    išlaikęs įskaitą iš to dalyko programos, kurso ar dalyko programos kursų skirtumų  per 

mėnesį (sausio 1d. – sausio 31d. arba gegužės 1d. – gegužės 31 d.), priklausomai nuo to, kada 
pateikė prašymą, nes naujo pasirinkto privalomo branduolio dalyko mokytis galima tik nuo vasario 

1 d. arba rugsėjo 1 d. 
5. Gimnazijos III-IV klasės mokinys to paties dalyko kursą gali keisti per pusmetį, jeigu 

keitimas nedaro įtakos ugdymo planui: 

5.1.  parašęs motyvuotą prašymą (1 priedas) ir pateikęs jį direktoriaus pavaduotojai ugdymui  
O. Brindzienei, suderinęs keitimą su dalykų mokytojais ir informavęs klasės vadovą; 

5.2.  keisdamas dalyko A (išplėstinį) kursą į B (bendrąjį), gali įskaitos nelaikyti. Prašyme parašo, 

jog sutinka su esamu įvertinimu; 
5.3.  keisdamas dalyko kursą iš B (bendrojo) į A (išplėstinį), privalo laikyti įskaitą per mokytojo 

nurodytą laiką, bet nevėliau nei iki kito pusmečio pradžios. 



  

 

6. Kai naujo dalyko ar kurso įskaita išlaikoma, įvertinimas, prie kurio pažymimas kursas 

raidėmis B (bendrasis) arba A (išplėstinis), įrašomas stulpelyje prie pusmečio ar metinių pažymių ir 
laikomas pusmečio ar metinio pažymiu.  

7. Neišlaikius įskaitos, mokytis naujo dalyko programos ar kitu kursu  neleidžiama. 
8. Mokiniui, nesimokiusiam informacinių technologijų dalyko kurso gimnazijos III klasėje, 

neleidžiama jo pasirinkti gimnazijos IV klasėje.  

9. Atsiskaitymų įskaitas organizuoja dalykų mokytojai, dalyvaujant direktoriaus pavaduotojui 
ugdymui, kuruojančiam pasirinktą dalyką. 

10. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui O.Brindzienė suderina įskaitų vykdymo ir vertinimo 

grupes ir paskelbia įskaitų laikymo datą.  
11. Su atliktais keitimais susipažinę klasės vadovai saugo prašymų dėl pasirinkimų keitimų 

kopijas, kol mokinys baigs gimnaziją. 
12. Klasių vadovai privalomai ir pasirašytinai supažindina savo auklėtinius mokslo metų 

pradžioje ir pakartotinai, kai tik reikia.  
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Dalyko programos, kurso ar dalyko 

modulio keitimo II–IV gimnazijos 

klasių mokiniams tvarkos aprašo  

1 priedas 

 

________________________ 
(V., pavardė, klasė) 

 

 

 

Alytaus Jotvingių gimnazijos  
Direktoriaus pavaduotojai ugdymui 

Olivijai Brindzienei  

 

 

PRAŠYMAS 

 DĖL PASIRINKIMŲ KEITIMO 
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Alytus 

 

 _____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Suderinta su mokytojais ir su klasės auklėtoja/u:  

_____________________________ 
(v.pavardė, parašas, data) 
 

_____________________________ 
(v.pavardė, parašas, data) 
 

_____________________________ 
(v.pavardė, parašas, data) 
 
 

 

Suderinta su direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

_____________________________ 
(v.pavardė, parašas, data) 
 

 

  ____________________   __________________ 
     (Mokinio parašas)  (Mokinio vardas, pavardė) 

   




