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VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOS DALYKO, DALYKO PROGRAMOS 

KURSO, MODULIO PASIRINKIMO IR KEITIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Ši tvarka reglamentuoja Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos mokinių, besimokančių pagal vidurinio 

ugdymo programą, bendrojo ugdymo dalyko, dalyko programos kurso, pasirenkamojo dalyko ar 

pasirenkamojo dalyko modulio keitimo tvarką. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Vidurinio ugdymo programos aprašu, patvirtintu 2015 m. gruodžio 

21 d. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr.V-1309 “Dėl pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo” bei  gimnazijos pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo planu, parengtu vadovaujantis Bendraisiais ugdymo planais.  

3. Aprašo tikslas - reglamentuoti keitimo tvarką, sudarant galimybes mokiniams: 

3.1. optimaliau išnaudoti savo gebėjimus, polinkius, turimą patirtį; 

3.2. reguliuoti mokymosi krūvius; 

3.3. pasirinkti interesus ir geriau individualų mokymosi stilių atitinkančias programas, išvengti 

mokymosi nesėkmių; 

3.4. atsakingai ir kryptingai ugdytis siekiant sąmoningai užsibrėžtų tikslų ir karjeros. 

 

II. BENDROJO UGDYMO DALYKO, DALYKO KURSO, PASIRENKAMOJO DALYKO AR 

PASIRENKAMOJO DALYKO MODULIO KEITIMAS 

 

4. Pradėję mokytis pagal vidurinio ugdymo programą (III gimnazijos kl.), nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 

15 d. mokiniai gali laisvai keisti dalykus ar dalyko programų kursus, jei toks keitimas įmanomas, 

atsižvelgiant į tvarkaraštį.  

5. Keisti dalyko kursą, dalyką mokiniai gali: 

5.1. III gimnazijos klasės – po  I arba II pusmečio; 

5.2. IV gimnazijos klasės – I rugsėjo savaitę; 

5.3. atskiru atveju (esant mokymosi sunkumams, pasikeitus profesiniams ketinimams) III 

gimnazijos klasės mokiniams I lapkričio mėn. savaitę leidžiama keisti matematikos ir gamtos 

mokslų kursą, trūkstant valandų-rinktis papildomą dalyką. 

6. Mokinys, ketinantis keisti dalyką ar dalyko kursą po pirmo pusmečio (mokslo metų pabaigoje), ne 

vėliau kaip  savaitė iki pusmečio (mokslo metų) pabaigos: 

6.1. pildo prašymo formą, nurodydamas kokius dalykus ar dalyko kursą nori keisti ar pasirinkti, 

suderina su klasės vadovu  savaitinį dalykų valandų ir pasirinktų dalykų skaičių ir, pasirašius 

klasės vadovui, pristato prašymą direktoriaus pavaduotojui; 

         6.2. direktoriaus pavaduotojas ugdymui patikrina ir įsitikina, ar yra vietos mobiliosiose grupėse,               

ar nesuyra jau sudarytos mobiliosios grupės, informuoja mokinį apie prašymo tenkinimą ir 

nurodo mokytoją, į kurį mokinys turi kreiptis dėl programų skirtumų, konsultacijų, 

atsiskaitymo būdų ir terminų. 

7. Įskaita išlaikoma iki pusmečio (mokslo metų) pabaigos. 

8. Įskaitą organizuoja tą dalyką ar dalyko kursą atitinkamame sraute mokantis mokytojas.  

9. Mokytojas su mokiniu suderina kursų skirtumus, nustato atsiskaitymo datą ir laiką, mokiniui 

pageidaujant, jį konsultuoja. 

10. Įskaitos pažymys, nurodant kursą, įrašomas elektroniniame dienyne kaip to pusmečio ar metinis 

pažymys ir laikomas atitinkamo pusmečio ar metiniu įvertinimu. 



11. Mokinys gali atsisakyti dalyko ar modulio, jeigu atsisakius dalyko ar modulio, jo individualiame 

plane išliks ne mažiau kaip 28 savaitinės valandos ir ne mažiau kaip 8 pasirinkti dalykai. 

Mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ir kartu pagal pirminio profesinio 

mokymo programos modulį (modulius), ne mažiau  26 pamokų per savaitę; 

12. Mokiniui, besimokiusiam pagal dalyko išplėstinio kursą programą ir pageidaujančiam mokytis 

pagal bendrojo kurso programą, įskaitos laikyti nereikia, jei jį tenkina turimas išplėstinio kurso 

įvertinimas. 

13. Mokiniai, atvykę iš kitų gimnazijų, bendrojo ugdymo dalyką, dalyko kursą, pasirenkamąjį dalyką 

ar pasirenkamąjį dalyko modulį keisti gali pagal aukščiau išdėstytus punktus. Iš mokyklos, kurioje 

mokinys mokėsi anksčiau, būtina pristatyti pažymą apie visus jo individualaus ugdymo plano 

dalykus ir jiems skirtų valandų skaičių kiekvieniems mokslo metams. 

14. Dalykų, dalykų programų kursų keitimas įforminamas direktoriaus įsakymu. 

 

III. SUPAŽINDINIMAS SU TVARKA 
 

15. Klasių vadovai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, atsakingas už vidurinio ugdymo programos 

įgyvendinimą,  supažindina III gimnazijos klasių mokinius su šia tvarka iki einamųjų mokslo 

metų spalio 1 d. ar iš karto po aprašo koregavimo. 

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

16. Dėl nenumatytų šioje Tvarkoje atvejų, išsiaiškinęs ir įvertinęs situaciją su mokiniu, jo klasės 

vadovu bei pavaduotoju ugdymui, sprendimą priima gimnazijos direktorius. 

17. Šis Aprašas įsigalioja nuo 2020 m. spalio 1 d. 

18. Tvarka gali būti keičiama vadovaujantis Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais 

ugdymo planais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


