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KAUNO R. GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJA 

 

DALYKO, KURSO KEITIMO TVARKA 

2019–2020 M. M. 
 

1. Mokinys, prasidėjus mokslo metams, baigiantis pusmečiui ar mokslo metams (IV 

klasės mokinys ne vėliau kaip iki 1-ojo pusmečio pabaigos), gali:  

1.1. keisti pasirinktą mokomąjį dalyką arba modulį; 

1.2. papildomai pradėti mokytis naują dalyką arba modulį; 

1.3. atsisakyti mokytis dalyko arba modulio; 

1.4. keisti dalyko kursą; 

1.5. keitimai vykdomi atsižvelgiant į tvarkaraščio galimybes. 

2. Mokinys, norėdamas keisti savo individualų ugdymo planą, rašo prašymą 

mokyklos direktoriui, nurodydamas apsisprendimo motyvus. Prašymus surenka klasės vadovas. 

Ant prašymo turi būti klasės vadovo viza „Suderinta“ ir vardas, pavardė, parašas, data. Prašymai 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui A.Goberienei pateikiami iki rugpjūčio 26 d., gruodžio 10 d. ir 

gegužės 10 d.  

3. Mokinys privalo laikyti įskaitą, jei: 

3.1. pradeda mokytis naują dalyką; 

3.2. pereina prie dalyko aukštesnio kurso ugdymo programos; 

3.3. pageidauja, kad pereinant prie žemesnio kurso programos jo žinios būtų 

įvertintos pagal žemesniojo kurso programos reikalavimus; 

4. Kūno kultūros dalykų ir modulių įskaitos nevykdomos.  

5. Mokyklos direktorius įsakymu skiria komisiją įvertinti mokinio žinioms iš 

pasirinkto dalyko, numato atsiskaitymo laiką. (I pusmetis – priešpaskutinė pusmečio savaitė, II 

pusmetis – paskutinė gegužės savaitė) 

6. Mokinys įskaitai privalo pasiruošti savarankiškai. 

7. Jei įskaita laikoma pasibaigus pusmečiui, įskaitos pažymys laikomas pusmečio 

pažymiu. Jis įrašomas Įskaitos įvertinimo akte ir elektroniniame dienyne. 

8. Jei įskaita laikoma mokslo metams pasibaigus ar prasidėjus, pažymiu ji 

nevertinama. Įskaitos įvertinimo akte rašoma „Įsk.“ arba „Neįsk.“ ir nurodomas dalyko kursas. 

Ankstesnių metų pažymiai nekoreguojami. 

9. Mokiniui be pateisinamos priežasties neatvykus į įskaitą, jo individualaus plano 

keitimai nedaromi 

10. Įskaitos medžiagą (du variantus) iš anksto paruošia metodinės grupės ir iki 

lapkričio 31 d. (I pusm.) arba balandžio 30 d. (II pusm.) pateikia direktoriaus pavaduotojai 

ugdymui          A. Goberienei. 
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............................................................................................................. 

(mokinio vardas, pavardė) 

 

 

.................................... klasės mokinys (-ė) 
           (klasė) 

 
 

Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 

Direktoriui 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL UGDYMO PLANO KEITIMO 
20.... ..................  ........ 

Garliava 

 

 

Prašau leisti nuo 201.... –202...... m. m. ..................... pusmečio atsisakyti:  
 

 

...................................................... ..................................................................................... 
                  (dalyko pavadinimas, kursas)                                                                        (atsisakymo motyvai) 
 

...................................................... ...................................................................................... 
                  (dalyko pavadinimas, kursas)                      (atsisakymo motyvai) 

 

  

 

Prašau leisti pradėti mokytis:  
 

...................................................... ..................................................................................... 
                  (dalyko pavadinimas, kursas)                                                                        (pasirinkimo motyvai) 
 

...................................................... ...................................................................................... 
                  (dalyko pavadinimas, kursas)                      (pasirinkimo motyvai) 

 

 

 

Prašau leisti keisti kursą:  
 

...................................................... ..................................................................................... 
                  (dalyko pavadinimas, kursas)                                                                        (pasirinkimo motyvai) 

 

...................................................... ...................................................................................... 
                  (dalyko pavadinimas, kursas)                      (pasirinkimo motyvai) 

 

 

 

 

Mokinys(ė)                                        ............................................................................  
                                                                                                         (parašas, vardas, pavardė)                                    

 

 

 

Suderinta                                         ..............................................................................                                             
                                                                                              (klasės vadovo parašas, vardas, pavardė)   


