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III-IV KLASĖS MOKINIŲ INDIVIDUALAUS UGDYMO(SI) PLANO KEITIMO TVARKA  
 

1. Apie ketinimą keisti individualų ugdymo(si) planą III klasės mokiniai klasės auklėtoją 

informuoja likus ne mažiau kaip 4 savaitėms iki I ar II pusmečio pabaigos; IV klasės mokiniai – 

likus ne mažiau kaip 4 savaitėms iki I pusmečio pabaigos. 

2. Norėdamas keisti individualų ugdymo(si) planą, mokinys klasės auklėtojui pateikia 

nustatytos formos prašymą (pridedama). 

3. Klasės auklėtojas, numatomą keitimą suderinęs su vidurinio ugdymo programos aprašu ir 

individualaus ugdymo(-si) plano sudarymo reikalavimais, keitimo galimybę aptaria su gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoju ugdymui pagal kuruojamas klases. Suderinti pakeitimai ir jų sąlygos 

tvirtinami gimnazijos direktoriaus įsakymu. Įsakymą rengia pavaduotojas ugdymui pagal 

kuruojamas klases. 

4. Rinktis naują mokomąjį dalyką ar keisti to paties dalyko bendrąjį kursą į išplėstinį mokinys 

gali išlaikęs įskaitą iš naujo dalyko kurso programos ar bendrojo ir išplėstinio kursų programų 

skirtumo: 

4.1. įskaitai iš naujo dalyko kurso programos ar bendrojo ir išplėstinio kursų programų 

skirtumo mokinys ruošiasi savarankiškai arba konsultuojamas atitinkamo dalyko mokytojo; 

4.2. įskaita organizuojama ne vėliau kaip likus 10 dienų iki kito pusmečio pabaigos; 

4.3. įskaitos įvertinimas yra atitinkamai pusmečio ar metinis įvertinimas; 

4.4. įskaitą organizuoja gimnazijos direktoriaus įsakyme nurodytas mokytojas. Mokytojas su 

mokiniu suderina terminus kursų programų skirtumui įveikti, konkretų atsiskaitymo laiką ir formą, 

mokiniui pageidaujant jį konsultuoja. Jei reikia, skiriamos papildomos valandos skirtumams 

likviduoti; 

4.5. įskaitos įvertinimą į elektroninį dienyną įrašo mokytojas (įskaitos dieną) ir dienyno 

administratorius; 

5. Mokiniui, keičiančiam mokymąsi pagal dalyko išplėstinio kurso programą į mokymąsi pagal 

bendrojo kurso programą, įskaitos laikyti nereikia, jei jį tenkina turimas išplėstinio kurso 

įvertinimas. 

6. Renkantis dalyko modulį įskaitos laikyti nereikia. 

7. Pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius, meninio, technologinio ir kūno kultūros 

dalykus galima keisti tik III klasės pabaigoje esant svariems, pagrįstiems motyvams. 

8. Dorinio ugdymo dalykas (tikyba arba etika) pasirenkamas dvejiems mokslo metams ir nėra 

keičiamas. 

9. Pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, atsižvelgus į pakeitimus individualiuose mokinių 

ugdymo(-si) planuose, direktoriaus įsakymu įforminami laikinųjų grupių pakeitimai. Įsakymus 

rengia pavaduotojas ugdymui pagal kuruojamas klases. 

10. Laikinųjų grupių pakeitimus dalykų mokytojai ir dienyno administratorius užfiksuoja 

elektroniniame dienyne.  
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