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KAUNO TARPTAUTINĖS GIMNAZIJOS  

DALYKO PROGRAMOS AR DALYKO KURSO KEITIMO TVARKA 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Ši tvarka reglamentuoja Kauno tarptautinės gimnazijos mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo 

programą, dalyko programos ar dalyko kurso 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 (2013 m. birželio 3 d. įsakymas 

Nr. V-475 redakcija). 

 
II. DALYKO PROGRAMOS, DALYKO KURSO AR MODULIO KEITIMAS 

3. III klasių mokiniai gali keisti dalyko programą, programos kursą ar pasirenkamuosius dalykus pusmečių 

arba mokslo metų pabaigoje. 

4. IV klasių mokiniai gali keisti dalyko programą, programos kursą ar pasirenkamuosius dalykus tik I 

pusmečio pabaigoje. 

5. Mokinys, norintis keisti dalyko programą, programos kursą ar pasirenkamąjį dalyką, privalo savo 

apsisprendimą raštiškai suderinti su atitinkamų dalykų mokytojais ir klasės auklėtoju. Tuomet mokinys 

privalo parašyti prašymą mokyklos direktoriui. 

6. Parašytą prašymą ir suderinimo lapą mokinys privalo įteikti direktoriaus pavaduotojai ugdymui. I pusmečio 

pabaigoje prašymą ir suderinimo lapą reikia įteikti iki Kalėdinių atostogų, II pusmečio pabaigoje - iki 

gegužės 31 dienos (imtinai). 

7. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui informuoja mokinius apie prašymų tenkinimą. 

8. Gavęs teigiamą atsakymą dėl programos ar dalyko kurso, pasirenkamųjų dalykų keitimo, mokinys privalo 

savarankiškai pasirengti išlaikyti įskaitą. 

9. Mokiniui, keičiančiam programos kursą iš A į B, įskaitos laikyti nereikia, jei tenkina turėtas A kurso 

įvertinimas. Jei mokinys keičia programos kursą iš B į A, keičia dalyko programą, pasirenkamuosius 

dalykus, jis privalo laikyti įskaitą parengtą to mokytojo, kuris jam dėstys pasirinktą kursą arba dalyką. 

10. Mokiniui pageidaujant gali būti skiriamos 1-2 konsultacijos. 

11. Individualus ugdymo planas mokiniui keičiamas tik tuo atveju, jei įskaitos įvertinimas yra patenkinamas. 

12. Pavaduotoja ugdymui sudaro suvestines dalyko programos, programos kursų, pasirenkamųjų dalykų 

keitimo lenteles ir įteikia mokyklos direktoriui tvirtinimui. 

13.  Vykdant nuotolinį mokymą mokinys per elektroninį Tamo dienyną pavaduotojai turi pateikti prašymą dėl 

dalyko programos, kurso ar modulio keitimo.



III. ĮSKAITŲ VYKDYMAS, INDIVIDUALUS PLANO KEITIMAS 

13. Atsiskaitymai vykdomi pasibaigus Kalėdų atostogoms iki I pusmečio pabaigos ir nuo gegužės 25 d.iki II 

pusmečio pabaigos. Konkretų laiką mokiniai derina su dalyko mokytoju. 

14. Įskaitos užduotis ruošia ir įskaitą vykdo tas mokytojas, kuris dėstys naujai pasirinktą kursą arba dalyką. 

15. Dalyko mokytojas mokinio įskaitos darbą atiduoda pavaduotojui ugdymui, ant kurio užrašo įskaitos 

pažymį. 

16.  Mokiniai, atėję iš kitų mokyklų, dalyką, kursą, modulį gali keisti pagal nurodytus punktus. Mokinys iš 

mokyklos, kurioje mokėsi anksčiau, pristato pažymą apie kiekvienų mokslo metų visus individualaus 

ugdymo plano dalykus, jiems skirtų valandų skaičių. 

17. Gimnazijos direktoriaus įsakymu leidžiama keisti mokiniams individualų ugdymo planą. 

18. Į brandos atestatą nebaigtas dalykas arba jo kursas nerašomas. 

 
 

IV. DIENYNŲ PILDYMAS 

19. Mokytojas, kuris dėstys pasirinktą dalyko kursą arba dalyką, įsirašo mokinio pavardę ir įskaitos įvertinimą 

pagal pasirinktą kursą į atskirą stulpelį. 

20. III-os klasės mokinio, kuris pakeitė dėstomo dalyko kursą arba dalyką 2-ame pusmetyje, įskaitos 

įvertinimas laikomas 2-o pusmečio įvertinimu ir metiniu to kurso arba dalyko įvertinimu. 

21. Klasės vadovas, kurio mokinys pakeitė ( atsisakė mokytis) dalyko kursą, dalyko dienyne ties mokinio 

pavarde parašo „Pakeitė dalyko kursą“ arba „Atsisakė mokytis dalyko“, nurodo direktoriaus įsakymo 

numerį ir datą. 

 
V. DALYKO AR MODULIO ATSISAKYMAS 

22. Mokinys gali atsisakyti individualaus plano dalyko ar pasirenkamojo dalyko nuo kito pusmečio 

pradžios, nepažeisdamas vidurinio ugdymo aprašo reikalavimų (dalykų ir pamokų skaičiaus). 

 
VI. SUPAŽINDINIMAS SU TVARKA 

23. Klasių vadovai pasirašytinai (klasės vadovo dienyne) supažindina III-IV klasių mokinius su kursų 

keitimo tvarka iki einamųjų metų spalio 1 dienos. 


