
   

  PATVIRTINTA  

 Papilės Simono Daukanto gimnazijos  
 direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 29 d. 

 įsakymu Nr. V- 201 

PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA 

INDIVIDUALAUS PLANO KEITIMO TVARKOS APRAŠAS  

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Papilės Simono Daukanto gimnazijos (toliau- Gimnazija) individualaus plano keitimo tvarka 

(toliau- Tvarka) nustato mokinių, besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, dalyko, kurso, 

pasirenkamojo dalyko, mokėjimo lygio, modulio keitimo tvarką Gimnazijoje. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 

V- 1309 (2016 m. balandžio 14 d. įsakymas Nr. V- 325, 2016 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V- 

608, 2016 m. birželio 29 d. įsakymas Nr. V- 610), galiojančiais bendraisiais ugdymo planais ir  

galiojančiu Papilės Simono Daukanto gimnazijos ugdymo planu. 

3. Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

Dalyko programa formalizuota dalyko ugdymo tikslus, turinį,  ugdymo metodus  bei  pasiekimus 

numatanti programa. 

Dalyko bendrasis kursas perteikia dalyko pagrindus, užtikrinančius bendrą kultūrinį mokinių 

išprusimą, taip pat patirtį ir gebėjimus, būtinus tenkinti praktines gyvenimo reikmes. Jis apima 

plačiai vartojamas dalyko sąvokas, pagrindinius dėsningumus, svarbiausias idėjas, jų kontekstą ir 

praktinį taikymą, veiklos kompetenciją, vertybines nuostatas. 

Dalyko išplėstinis kursas savo turiniu yra platesnis už to paties dalyko bendrąjį kursą, apima žinių, 

gebėjimų ir nuostatų visumą, orientuotą į nuodugnesnes tam tikros srities studijas. Jis skirtas 

mokiniams savarankiško mokymosi gebėjimams ugdyti, mokymuisi operuoti dalyko žiniomis ir 

metodais, sprendžiant praktinio ir teorinio pobūdžio užduotis. 

Dalyko modulis – apibrėžta, savarankiška ir kryptinga ugdymo programos dalis.  

II SKYRIUS  

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

4. Tikslas – sudaryti galimybę mokiniui keisti dalykus, dalykų kursus, mokėjimo lygio kursus, 

dalykų modulius optimaliai išnaudojant savo gebėjimus, polinkius, turimą patirtį. 

5. Uždaviniai: 
5.1. Gerinti vidurinio ugdymo kokybę, individualizuojant ir diferencijuojant ugdymą. 

5.2. Sudaryti galimybę kiekvienam mokiniui rinktis savo gebėjimus, polinkius ir poreikius 

atitinkantį mokymosi kelią, padidinti vidurinio ugdymo prieinamumą. 

5.3. Reguliuoti mokymosi krūvius. 

5.4. Padėti atsakingai ir kryptingai ugdytis siekiant sąmoningai užsibrėžtų tikslų ir 

karjeros. 

III SKYRIUS 

III- IV GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIŲ DALYKO, KURSO, DALYKO MODULIO, 

MOKĖJIMO LYGIO KEITIMAS 

6. III- ios gimnazijos klasės mokiniai gali keisti dalyko programą, programos kursą, dalyko modulį 

ar mokėjimo lygį mokslo metų pradžioje iki rugsėjo 10 d., I- o pusmečio, mokslo metų pabaigoje. 

7. IV- os gimnazijos  klasės mokiniai gali keisti dalyko programą, programos kursą, dalyko modulį 

ar mokėjimo lygį tik mokslo metų pradžioje iki rugsėjo 10 d. arba I- ojo pusmečio pabaigoje. 

Mokinys, pasirinkęs naują dalyką IV klasės I pusmečio pabaigoje,  to dalyko egzamino laikyti 

negali. 

8. Mokinys, norintis keisti dalyko programą, programos kursą, modulį ar mokėjimo lygį, pasitaręs 

su klasės vadovu, dalykų mokytojais, atsakingu direktoriaus pavaduotoju ar skyriaus vedėju: 



   

8.1.  Rašo prašymą gimnazijos direktoriui iki rugsėjo 10 d. mokslo metų pradžioje, iki sausio 

31 dienos (imtinai) I – ojo pusmečio  pabaigoje, iki gegužės 31 dienos (imtinai) II- ojo pusmečio 

pabaigoje (1 priedas). 

8.2.  Prašymą pasirašytinai suderina su klasės vadovu, su mokytoju, pas kurį mokėsi, ir su 

mokytoju, pas kurį mokysis, direktoriaus pavaduotoju ugdymui. 

8.3. Su dalyko mokytoju, pas kurį mokinys mokysis, aptaria įskaitos turinį, konsultacijų 

galimybę (grafiką), atsiskaitymo būdus, suderina įskaitos datą ir laiką. 

8.4. Savarankiškai pasirengia laikyti įskaitą iš  pasirinkto dalyko programos ar programos 

skirtumo. 

9. Klasės vadovas: 

9.1. Pataria mokiniui dėl mokomojo dalyko ar programos kurso keitimo tikslingumo. 

9.2. Supažindina mokinį, jo tėvus ar globėjus, su dalyko programos ar programos kurso 

keitimo tvarka. 

9.3. Derina ir savo parašu mokinio prašyme patvirtina, kad  po pakeitimų mokinio 

individualus  ugdymo planas atitiks Vidurinio ugdymo programų vykdymo aprašą. 

9.4. Su mokinių prašymais supažindina atsakingą skyriaus vedėją ir direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui. 

9.5. Susidarius sudėtingam tvarkaraščio pasikeitimui, derina jį su direktoriaus pavaduotoju 

ugdymui ir skyriaus vedėju. 

9.6. Mokinio prašymą ir įskaitos protokolą įsega į mokinio asmens bylą. 

10. Dalyko mokytojas: 

10.1. Nurodo mokiniui tikslius programų skirtumus ir supažindina su dalyko programa.  

10.2. Su mokiniu susitaria dėl įskaitos laikymo datos (datų, jei įskaita laikoma dalimis 

atskiromis temomis) ir nurodo ją direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

10.3. Ruošia įskaitos užduotis. 

10.4. Per tris darbo dienas  nuo įskaitos įvykdymo protokolą ir mokinio darbą perduoda 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui.  

10.5. Vadovaudamasis gimnazijos direktoriaus įsakymu dėl  individualių planų keitimo, 

įtraukia mokinį į elektroninio dienyno grupės sąrašą (meniu skiltis „Mano klasės/grupės“ – 

„Redaguoti“).  

10.6. Fiksuoja įskaitą jos vykdymo dieną pažymiais arba trumpiniais „įsk.“, „neįsk.“ 

Tekstiniame lauke „Klasės darbas“ papildomai nurodo, kas ir už kokį laikotarpį laikė įskaitą 

pavyzdžiui: 

„Vardenio Pavardenio įskaita už biologijos A kurso III klasės programą.“ 

„Vardenio Pavardenio įskaita už anglų kalbos mokėjimo lygio B2 III klasės I pusmečio programą.“ 

„Vardenio Pavardenio įskaita už matematikos A kurso IV klasės I pusmečio programą.“ 

Jei tą dieną įskaitą laikė daugiau mokinių, kiekvienas pradedamas rašyti iš naujos eilutės. 

11. Skyriaus vedėjas: 

11.1. Peržiūri mokinių individualius ugdymo planus ir įsitikina, kad po  pakeitimų mokiniui 

bus ne mažiau kaip 28 ir ne daugiau kaip 32 savaitinės pamokos, taip pat ne mažiau kaip 8 dalykai. 

11.2. Informuoja mokinius apie prašymų tenkinimą ir nurodo mokytoją, į kurį mokinys turi 

kreiptis dėl programų skirtumų, konsultacijų, atsiskaitymo būdų ir terminų. 

11.3. Pagal direktoriaus įsakymą dėl leidimo keisti individualų ugdymo planą, kartu su 

mokiniu pažymi pasikeitimus mokinio individualiame ugdymo plane. 

12. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui: 

12.1. Pagal mokinių prašymus rengia įsakymo projektą dėl individualaus ugdymo plano 

keitimo. 

12.2. Pagal mokinių prašymus ir įskaitų protokolus įveda mokinio duomenis e- dienyno 

meniu skiltyje „Mokinių dokumentai“ – „Grupės/ kurso keitimas“. 

12.3. Atlieka  moksleivių individualių ugdymo planų  keitimo duomenų priežiūrą: patikrina 

moksleivių individualių ugdymo planų, elektroninio dienyno duomenų  ir įskaitų lapų atitikimą. 

Pastebėjęs neatitikimus, praneša dalyko mokytojui ir klasės vadovui. 



   

13. Direktorius: 

13.1. Įsakymu leidžia keisti mokinio individualų ugdymo planą. 

13.2. Išsiaiškinęs ir įvertinęs situaciją su mokiniu, jo klasės vadovu bei  pavaduotoju 

ugdymui priima sprendimą dėl nenumatytų šioje Tvarkoje atvejų. 

IV SKYRIUS 

ĮSKAITŲ VYKDYMAS 

14. Įskaitos laikyti nereikia, jeigu: 

14.1. Mokinys atsisako dalyko ar dalyko modulio. 

14.2. Pasirenka naują dalyko modulį. 

14.3. Keičia dalyko programos kursą iš išplėstinio(A) į bendrąjį (B) ir jį tenkina turimas 

išplėstinio(A) kurso įvertinimas.  

14.4. Keičia užsienio kalbos mokėjimo lygius (A2,  B1, B2) į žemesnį ir jį tenkina turimas 

įvertinimas.   

14.5. Kitais (nenumatytais 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 punktuose) atvejais atsiskaitymas būtinas. 

15. Įskaitos vykdomos: 

15.1.  iki spalio 1 d. pakeitus ugdymo planą mokslo metų pabaigoje arba iki rugsėjo 10 d.; 

15.2.  iki kovo 1 d. pakeitus ugdymo planą I  pusmečio pabaigoje; 

15.3. mokinio įskaitos darbas saugomas iki vidurinio ugdymo programos baigimo. 

16. Dalykų, kurie vertinami pažymiais, įskaitos įvertinimas fiksuojamas 10 balų sistemoje, o 

dalykų, kurie nevertinami pažymiais – „įskaityta“ arba „neįskaityta“.  

17. Įskaitos įvertinimai įrašomi  įskaitos vykdymo protokole (2 priedas ). 

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

patenkinamas. 

19. Įskaitos įvertinimai, priklausomai nuo to, už kokį laikotarpį atsiskaitoma, tampa pusmečio ar 

metiniu įvertinimu ( meniu skiltis „Trimestrai / Pusmečiai“). 

20. Mokiniai, atėję iš kitų mokyklų, dalyką, kursą, 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. 

V SKYRIUS 

DALYKO AR MODULIO ATSISAKYMAS 

21. Mokinys gali atsisakyti individualaus ugdymo(si) plano dalyko ar dalyko modulio nuo kito 

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

skaičiaus). 

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

gimnazijos direktorių raštu ne vėliau kaip iki  sausio 15 dienos (imtinai) I – ojo pusmečio  

pabaigoje, iki gegužės 15 dienos (imtinai) II- ojo pusmečio pabaigoje. 

23. IV klasių mokiniai individualaus ugdymo plano dalyko ar dalyko modulio gali atsisakyti tik iki 

I- o pusmečio pabaigos. 

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

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

25. Ši Tvarka įsigalioja nuo jos patvirtinimo datos.  

26. Su Tvarka III – IV mokinius supažindina klasių vadovai iki spalio 1 d. (instruktažų lapas 

spausdinamas iš e-dienyno sistemos). II klasių mokiniai su Tvarka supažindinami iki einamųjų 

metų birželio 1 d. 

  ________________________________  

SUDERINTA 

Gimnazijos taryboje 2016 – 08 –  29  

protokoliniu nutarimu (protokolo Nr. 4) 

 



   

1 priedas 

…………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………….. 

 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

direktoriui 

 

PRAŠYMAS 

DĖL MOKOMOJO DALYKO/DALYKO KURSO/KALBOS MOKĖJIMO LYGIO 

KEITIMO 

 

     (data) 

 

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

dalykų kursus/ kalbos mokėjimo lygį (reikalingą pabraukti). Įskaitą (-as) išlaikysiu iki 

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

 

Pereinant iš A į B kursą 

Dalykas Kursas Dalykas Kursas Mokytojo v. pavardė, parašas 

 A  B  

 

 A  B  

 

  

Tenkina A kurso įvertinimas: taip / ne (reikalingą pabraukti) 

 

Pereinant iš B į A kursą 

Dalykas Kursas Dalykas Kursas Mokytojo v. pavardė, parašas 

 B  A  

 

 B  A  

 

 

Atsisakyti 

Dalykas, modulis Kursas Mokytojo v. pavardė, parašas 

   

   

 

Pasirinkti 

Dalykas, modulis Kursas Mokytojo v. pavardė, parašas 

   

   

 

Mokinys                                             ........................   ........................................................................ 

(parašas)         (vardas,  pavardė) 

 

Klasės vadovas                                   .........................   ........................................................................ 

 (parašas)         (vardas,  pavardė) 

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui   .........................   ........................................................................ 

  (parašas)         (vardas,  pavardė) 



   

2 priedas 

PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA  
 

___ klasės mokinio (-ės)  

_________________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

ĮSKAITOS UŽ PROGRAMĄ/ PROGRAMOS DALĮ  

PROTOKOLAS 

___________ 

(data) 

 

Mokomasis dalykas Data Įvertinimas 

   

   

   

   

 

 

Vertintojas - dalyko mokytojas              ...................................    ......................................................... 

           (parašas)                             (vardas, pavardė) 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui   ...................................    ......................................................... 

           (parašas)                            (vardas, pavardė) 

 

                                                                   

 

 

 

                 

 


