
                                                                                                                                      

Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos 

III-IV gimnazijos klasių mokinių   dalykų, kursų, modulių keitimo tvarka 

 
Bendrosios nuostatos: 

 

1. Mokiniams sudaromos sąlygos keisti individualų ugdymo planą atsisakant ar keičiant  

dalykus,  programos kursą ar modulį III- IV gimnazijos klasėse, nepažeidžiant vidurinio 

ugdymo aprašo reikalavimų. 

2. Mokinys, norintis keisti individualaus ugdymo plano  dalyką,  programos kursą ar modulį, ne 

vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki įskaitos rašo prašymą gimnazijos direktoriui (priedas Nr.1). 

Informuoja dalyko mokytoją, klasės auklėtoją. 

3. Per savaitę nuo prašymo pateikimo dienos dalyko mokytojas, kartu su mokiniu, sudaro 

individualų savarankiško mokymosi planą įskaitai gauti. Jame nurodoma: programinių 

apimčių skirtumų temos, mokymosi priemonės, literatūra, konsultacijų, kontrolinių darbų, 

testų datos, įskaitos formą (raštu, žodžiu) ir laiką. 

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

            5.   Jei mokiniui reikia gauti kelias įskaitas, jų grafiką su dalykų mokytojais derina pats mokinys.  

6.   Mokiniui keičiamas individualus ugdymo planas tik tuo atveju, jei iš įskaitos gaunamas    

teigiamas įvertinimas. 

7.  Jeigu mokinys keičia mokomąjį dalyką į tą, kurio iki tol nesimokė (pvz. dailė – muzika),  

išlaiko to dalyko įskaitą.Įskaitos įvertinimas rašomas naujai pasirinkto dalyko dienyne. 

            8.   Mokiniui, kuris mokysis pagal bendrąjį dalyko programos kursą, įskaitos laikyti nereikia, jei                 

jį tenkina turėtas to dalyko išplėstinio kurso įvertinimas. 

            9.  Iki rugsėjo 15d.  klasių auklėtojai su šia tvarka pasirašytinai supažindina mokinius. 

             

           Individualaus ugdymo plano keitimas: 

 

1. III-IV gimnazijos klasių mokiniai individualaus ugdymo plano  dalykus, jų kursus ar 

modulius gali keisti  pusmečių ir mokslo metų pabaigoje. 

2.  Įskaitos užduotis ruošia ir įskaitą vykdo tą dalyką mokantis mokytojas. 

3.  Išlaikius įskaitą pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, įskaitų įvertinimai įrašomi paskutiniame 

stulpelyje prieš pusmečio įvertinimą. Šie įvertinimai įskaitomi kaip pusmečio, metiniai. Jei 

mokinį tenkina turėtas aukštesnio kurso įvertinimas jis tampa  žemesnio kurso pusmečio 

įvertinimu. 

4. Mokinio įskaitos darbą saugo dalyko mokytojas. 

5. Išlaikęs įskaitą  (įskaitas) mokinys prašymą (priedas  Nr.1) pateikia klasės auklėtojui. 

6. Auklėtojui informavus pavaduotoją ugdymui apie mokinio išlaikytas įskaitas, gimnazijos 

direktorius įsakymu leidžia keisti mokiniams individualų ugdymo planą. 

                      
 

 
                                                                         


