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DALYKO, DALYKO KURSO AR DALYKO MODULIO KEITIMO TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokomojo dalyko (programos), dalyko kurso ar modulio keitimo tvarka (toliau –
Tvarka) reglamentuoja Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų mokinių, besimokančių pagal vidurinio
ugdymo programą, dalyko, dalyko kurso ar modulio keitimo tvarką.
2. Tvarka parengta vadovaujantis „Vidurinio ugdymo programos aprašu“, patvirtintu
Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2006 m. birţelio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387,
ir Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro planais, parengtais, vadovaujantis
Bendraisiais ugdymo planais.
II. DALYKO (PROGRAMOS), DALYKO KURSO AR MODULIO KEITIMAS
3. Mokomąjį dalyką, dalyko kursą ar modulį 11 klasės mokiniai gali keisti I-ojo ar IIojo pusmečio pabaigoje; 12 klasės mokiniai – I-ojo pusmečio pabaigoje, nepaţeisdami vidurinio
ugdymo aprašo reikalavimų (dalykų ir pamokų skaičiaus).
4. Apie ketinimą keisti dalyką, dalyko kursą ar modulį mokinys informuoja klasės
vadovą, ir kartu numatomą keitimą suderina su mokinio individualiu ugdymo(-si) planu. Klasės
vadovas keitimo galimybę aptaria su direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
5. Mokinys, norintis pakeisti mokomąjį dalyką, dalyko kursą ar modulį, privalo
pateikti nustatytos formos prašymą (priedas Nr.1). Savo sprendimą keisti individualų ugdymo planą
pateikia centro direktoriui raštu ne vėliau kaip likus 4 savaitėms iki I-ojo pusmečio pabaigos, o IIojo pusmečio pabaigoje– iki geguţės 15 dienos (imtinai).
6. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, perţiūrėjęs mokinio individualų ugdymo(-si)
planą ir įsitikinęs, kad po pakeitimų mokiniui nėra maţiau kaip 29 ir daugiau kaip 33 savaitinės
pamokos (viena iš jų yra specialioji pamoka – tarties, klausos ir kalbos lavinimo pratybos), o taip
pat yra ne maţiau kaip 9 ir ne daugiau kaip 13 dalykų. Informuoja mokinį apie prašymo tenkinimą
ir nurodo mokytoją, į kurį mokinys turi kreiptis dėl programų skirtumų, konsultacijų, atsiskaitymo
būdų ir terminų.
7. Apie savo apsisprendimą keisti dalyką ar dalyko programos kursą mokinys
informuoja dėstančius mokytojus iš anksto, prieš rašydamas prašymą mokyklos direktoriui. Dalyko
mokytojas mokiniui nurodo tikslius programų skirtumus ar supaţindina su naujai pasirenkamo
dalyko programa.
8. Dalyką, modulį ar kursą galima keisti tik pasibaigus pusmečiui, uţ jį atsiskaičius ir
gavus patenkinamą įvertinimą.
9. Nesant galimybių sudaryti mobiliosios grupės, mokiniai mokosi savarankiškai pagal
Savarankiško mokymosi tvarką. Į mokinio savarankiško mokymosi krūvį įskaitomas dalyko kursui
skirtas pamokų skaičius.
10. Mokiniai, atvykę iš kitų mokyklų, dalyką, dalyko kursą, modulį gali keisti pagal
šioje tvarkoje išdėstytus punktus. Iš mokyklos, kurioje mokinys mokėsi anksčiau, būtina pristatyti
paţymą apie visus jo individualaus ugdymo plano dalykus ir jiems skirtų valandų skaičių
kiekvieniems mokslo metams.
III. ĮSKAITŲ VYKDYMAS, INDIVIDUALAUS PLANO KEITIMAS
11. Keisti mokomąjį dalyką ar dalyko kursą mokinys gali išlaikęs įskaitą iš naujai
pasirinkto dalyko programos ar dalyko programo kurso skirtumo:

11.1. įskaitai iš dalyko kurso programos ar kurso programų skirtumo mokinys ruošiasi
savarankiškai arba konsultuojamas atitinkamo dalyko mokytojo;
11.2. įskaita organizuojama iki I-ojo pusmečio ar mokslo metų pabaigos; įskaitą
organizuojantis mokytojas ir įskaitos konkreti data nurodoma direktoriaus įsakyme, bet ne ilgiau
kaip po 1 mėnesio;
11.3. įskaitos įvertinimas įrašomas pirmąjame stulpelyje po pusmečio ar metinių
paţymių, prie jo paţymint kursą raidėmis B arba A. Šie paţymiai įskaitomi kaip pusmečio ar
metiniai;
11.4. mokiniui, besimokiusiam pagal dalyko išplėstinio kurso programą ir
pageidaujančiam mokytis pagal bendrojo kurso programą, įskaitos laikyti nereikia, jei jį tenkina
turimas išplėstinio kurso įvertinimas;
11.5. įskaitą organizavęs mokytojas perduoda pavaduotojai ugdymui įskaitos
medţiagą, praneša įvertinimo rezultatus;
11.6. neatsiskaitęs iš dalyko programos skirtumo per nurodytą laiką, mokinys mokosi
ankstesnio dalyko ar ankstesniu dalyko kursu.
12. Kiekvieno mokinio dalyko, modulio, kurso keitimas įforminamas direktoriaus
įsakymu.
13. Į brandos atestatą nebaigtas dalyko kursas neįrašomas.
IV. DIENYNŲ PILDYMAS
14. Dalyko ar dalyko kurso keitimo įskaitos įvertinimas įrašomas pirmąjame stulpelyje
po pusmečio ar metinių paţymių, prie jo paţymint kursą raidėmis B arba A; stulpelio viršuje
nurodant ,,Įskaita“, po stulpeliu – datą ir parašą. Dalyko dienyno ,,Pamokos turinyje“ nurodo
„Įskaita dalyko programos ( ar dalyko programos kurso) skirtumams likviduoti pagal direktoriaus
data įsakymą Nr. “, o stulpelio viršuje. Įskaitos paţymys gali būti dienyne įrašomas ir atskirame
įskaitų lape;
15. Įskaitos įvertinimas, prie kurio paţymimas kursas raidėmis B (bendrasis) arba A
(išplėstinis), įrašomas prie pusmečio ar metinių paţymių.
16. Kai mokinys pakeičia dalyką, dalyko kursą ar modulį, iki keitimo mokinį mokęs
mokytojas mokinio pavardės eilutėje įrašo „pakeitė dalyko programos kursą“ arba „atsisakė
dalyko“, nurodydamas mokyklos direktoriaus įsakymo datą ir numerį.
V. KONSULTAVIMAS, SUDARANT MOKINIO INDIVIDUALŲ
VIDURINIO UGDYMO PLANĄ
17. Individualaus ugdymo(-si) plano sudarymo klausimais 10 klasės mokinius nuolat
konsultuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui, klasių vadovai, profesinio informavimo
konsultantas, psichologas, socialinis pedagogas, dalykų mokytojai.
18. Pirminių individualių ugdymosi planų sudarymo eiga:
sausio mėn. – 10 klasės mokinių konsultavimas dėl individualaus ugdymo plano sudarymo;
vasario mėn. – 10 klasės mokinių individualiųjų pasirinkimų projektų sudarymas;
kovo mėn. – 10 klasės mokinių individualių pasirinkimų analizė;
balandţio mėn. – 10 klasės mokinių individualių pasirinkimų korekcija;
geguţės mėn. – 10 kl. mokinių individualių vidurinio ugdymo planų sudarymas (priedas Nr.2);
birţelio mėn. – 11 klasės ugdymo plano ir mobiliųjų grupių sudarymas.
19. Individualaus plano koregavimas dar gali vykti nuo rugsėjo 1d. iki rugsėjo 10d.
VI. SUPAŢINDINIMAS SU TVARKA
20. Klasių vadovai, direktoriaus pavaduotoja ugdymui supaţindina 11 - 12 klasių mokinius
su dalykų, dalykų kursų keitimo tvarka iki spalio 15 d.
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