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PATVIRTINTA
Veisiejų technologijos ir verslo
mokyklos direktorės 2015 m.
rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V1-56

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS DALYKŲ KURSŲ PROGRAMŲ SKIRTUMŲ
LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos Vidurinio ugdymo programos dalykų kursų
programų skirtumų likvidavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių pasirinkimą
mokytis įvairius vidurinio ugdymo programos privalomuosius ir pasirenkamuosius dalykus pagal
skirtingus dalykų kursus (lygius).
2. Aprašas parengtas vadovaujantis 2016 - 2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais LR švietimo ir mokslo ministro 2015 m.
gegužės 6 d. įsakymu Nr.V-457, Vidurinio ugdymo programos aprašu, patvirtintu LR švietimo ir
mokslo ministro 2006 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. ISAK-1387 (LR švietimo ir mokslo 2011 m.
liepos 21 d. įsakymo Nr. V-1392 redakcija), Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo
programas tvarkos aprašu, patvirtintu Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr.
V-766,
II. PASIRINKIMŲ KEITIMO GALIMYBĖS
3. Mokiniai keisti pasirinkimą gali:
3.1. pirmame kurse pasibaigus pusmečiui arba mokslo metams;
3.2. antrame kurse iki spalio 1 d.
4. Galimi tokie pasirinkimų keitimai:
4.1. pereiti iš vieno dalyko kurso į kitą (iš B į A ir atvirkščiai). Keičiant pasirinkimą reikia
panaikinti programų skirtumus;
4.2. pasirinkti kitą dalyką iš tos pačios dalykų grupės (užsienio kalbos, socialinio ugdymo,
dorinio ugdymo, gamtamokslinio ugdymo). Keičiant pasirinkimą reikia panaikinti programų
skirtumus.
III. PERĖJIMO MOKYTIS PAGAL KITĄ DALYKO KURSO PROGRAMĄ
ARBA KITO DALYKO ETAPAI
5. Mokinys pareiškia pageidavimą keisti dalyko kursą arba dalyką. Pageidavimas žodžiu
suderinamas su gimnazijos skyriaus vedėja, dalyko mokytoju ir įrašomas mokinio individualaus
ugdymo plane.
6. Dalyko mokytojas mokinį supažindina su dalyko programos reikalavimais, pateikia
programą ir klausimus.
7. Mokinys pagal gautus programos reikalavimus ruošiasi savarankiškai konsultuojamas
dalyko mokytojo.
8. Suderinama įskaitos laikymo data, forma.
9. Laikoma įskaita. Mokiniui arba dalyko mokytojui prašant, laikant įskaitą gali dalyvauti
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gimnazijos skyriaus vedėja, bendrojo ugdymo metodinės grupės pirmininkė arba kitas dalyko
mokytojas.
10. Įskaita įforminama protokolu.
11. Jeigu įskaita laikoma pusmečio ar metų pabaigoje, įskaitos pažymys įrašomas į elektroninį
dienyną. Įskaitos pažymys prilyginamas pusmečio ar metiniam pažymiui.
12. Antrame kurse iki spalio 1 d., išlaikius įskaitą, pažymys įrašomas įskaitos laikymo dieną.
13. Apie įskaitos rezultatus dalyko mokytojas informuoja mokytojų tarybos posėdyje, svarstant
mokinių ugdymosi rezultatus.
_______________________________________

