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ŠIAULIŲ JULIAUS JANONIO GIMNAZIJOS III-IV KLASĖS MOKINIO 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO KEITIMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 III gimnazijos klasių mokiniai pusmečių pabaigoje gali keisti dalyką, dalyko kursą ar dalyko modulį, 

užsienio kalbos mokėjimo lygį arba atsisakyti pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio bei 

pasirinkti naują dalyką, dalyko modulį. 

 IV gimnazijos klasių mokiniai pirmo pusmečio pabaigoje gali keisti dalyką, dalyko kursą ar dalyko 

modulį, užsienio kalbos mokėjimo lygį arba atsisakyti pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio bei 

pasirinkti naują dalyką, dalyko modulį. 

 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pagal mokinių prašymus ir išlaikytas įskaitas parengia pasirinkto 

dalyko, dalyko kurso, dalyko modulio, užsienio kalbos mokėjimo lygio keitimo direktoriaus įsakymą. 

 Dalyko įskaitos pažymys yra to dalyko pusmečio įvertinimas. 

 

II. PASIRINKTO DALYKO KURSO KEITIMAS 

1. Pasirinktas dalykas, dalyko kursas gali būti pakeistas pusmečio pabaigoje. Mokinys prieš mėnesį iki 

pusmečio pabaigos derina keitimo ketinimą su direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir dalyko mokytoju. 

2. Renkantis A kurso programą, mokinys laiko įskaitą iš dalyko kursų programų skirtumų. 

3. Renkantis B kurso programą, mokinys laiko įskaitą, jei netenkina turimas įvertinimas. 

4. Savarankiškai pasirengęs pagal programos reikalavimus, mokytojo nustatytu laiku mokinys laiko 

įskaitą ne vėliau kaip dvi savaites iki pusmečio pabaigos. 

5. Mokinys įskaitų įvertinimus pristato ne vėliau kaip viena savaitė iki pusmečio pabaigos direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui. 

6. Mokytojai pusmečio pabaigoje elektroniniame dienyne įrašo pakeitimus. 

 

III. PASIRINKTO DALYKO AR DALYKO MODULIO ATSISAKYMAS 

7. Mokinys gali atsisakyti pasirinkto dalyko ar dalyko modulio pusmečio pabaigoje. 

8. Mokinys ne vėliau kaip vieną savaitę iki pusmečio pabaigos atsisakymą derina su direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui. 

 

IV. NAUJO DALYKO AR DALYKO MODULIO PASIRINIKIMAS 

9. Mokinys gali pasirinkti naują dalyką ar dalyko modulį pusmečio pabaigoje. Mokinys prieš mėnesį 

iki pusmečio pabaigos derina pasirinkimą su direktoriaus pavaduotoju ugdymui ir informuoja mokytoją. 

10. Renkantis naują dalyką, mokinys laiko įskaitą iš dalyko programos. 

11. Savarankiškai pasirengęs pagal programos reikalavimus, mokytojo nustatytu laiku mokinys laiko 

įskaitą ne vėliau kaip dvi savaites iki pusmečio pabaigos. 

12. Mokinys įskaitų įvertinimus pristato ne vėliau kaip vieną savaitę iki pusmečio pabaigos direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui. 

13. Mokinys ne vėliau kaip viena savaitė iki pusmečio pabaigos dalyko modulio pasirinkimą derina su 

direktoriaus pavaduotoju ugdymui. 

14. Mokytojai pusmečio pabaigoje elektroniniame dienyne įrašo pakeitimus. 

 

V. UŽSIENIO KALBOS MOKĖJIMO LYGIO KEITIMAS 

15. Mokinys ketinantis keisti užsienio kalbos mokėjimo lygį, rašo kalbos mokėjimo lygio nustatymo 

testą. Mokinio užsienio kalbos mokėjimo lygis nustatomas pagal testo rezultatus. 

16. Mokytojai elektroniniame dienyne įrašo mokinio kalbos mokėjimo lygį. 
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