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PATVIRTINTA 

Šv. Juozapo mokyklos direktoriaus 

2022 m. rugsėjo 14 d.  

įsak. Nr. V-2022-141 

 

 

 

ŠV. JUOZAPO MOKYKLOS 

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO PASIRINKIMO AR KEITIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šv. Juozapo mokyklos (toliau – Mokykla) individualaus ugdymo plano pasirinkimo ar 

keitimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja besimokančių pagal vidurinio ugdymo 

programą mokinių individualaus ugdymo plano sudarymo bei dalyko, dalyko kurso ar modulio 

pasirinkimo ir keitimo tvarką. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. 

įsakymu Nr. V-1309 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo”. 

3. Šios Tvarkos tikslas – reglamentuoti pasirinkimo ar keitimo tvarką, sudarant galimybes 

mokiniams optimaliau išnaudoti savo gebėjimus, polinkius, reguliuoti mokymosi krūvius, geriau 

pasirinkti interesus ir individualų mokymosi stilių atitinkančias programas, atsakingai ir kryptingai 

ugdytis siekiant sąmoningai užsibrėžtų tikslų. 

 

II. INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO DALYKO, DALYKO KURSO, DALYKO 

MODULIO PASIRINKIMO AR KEITIMO TVARKA 

 

4. Apie Mokykloje teikiamas vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo galimybes 

II gimnazinių klasių mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) ir klasių vadovai supažindinami 

einamųjų mokslo metų vasario mėn. 
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5. Vidurinio ugdymo programos dalykus, dalykų kursus, dalykų modulius mokiniai 

renkasi II gimnazinėje klasėje iki einamųjų mokslo metų gegužės 15 d. ir klasės vadovui pateikia 

parengtą Mokyklos vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo aprašo 2 priede nustatytos formos 

individualų ugdymo planą. Mokinio individualus ugdymo planas rengiamas dvejiems metams. 

6. Sudarytą individualų ugdymosi planą galima koreguoti iki einamųjų metų birželio 10 d. 

apie tai informuojant klasės vadovą ir direktoriaus pavaduotoją ugdymui. 

7. Mokinių individualūs ugdymo planai tvirtinami Mokyklos direktorius įsakymu iki 

einamųjų metų rugsėjo 15 d. 

8. Mokiniui, kuris mokosi pagal vidurinio ugdymo programą, sudaroma galimybė 

koreguoti individualų ugdymo planą: keisti / pasirinkti mokomuosius dalykus, jų kursus arba dalykų 

modulių programas. 

9. Mokinys, pageidaujantis keisti ugdymo planą, pateikia motyvuotą prašymą (vieną 

visiems pageidavimams) (1 priedas) Mokyklos direktoriui dėl dalykų, dalykų kursų, pasirenkamųjų 

dalykų, dalykų modulių pakeitimo (atsisakymo ar papildomo pasirinkimo).  

10. Mokinys gali atsisakyti ugdymo plano dalyko, pasirenkamojo dalyko ar modulio nuo 

kito pusmečio pradžios, nepažeisdamas vidurinio ugdymo aprašo reikalavimų (dalykų ir pamokų 

skaičiaus). Apie apsisprendimą atsisakyti individualaus ugdymo plano dalyko ar jo modulio 

mokinys informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui. Mokinys dalyką arba dalyko kursą gali 

keisti, jei tai atitinka ugdymo plano reikalavimus ir yra galimybė mokytis pagal pamokų tvarkaraštį 

(nereikalingi esminiai taisymai). 

11. I pusmečio pabaigoje prašymai teikiami iki lapkričio 28 d. imtinai, II pusmečio 

pabaigoje – iki balandžio 30 d. imtinai.  

12. Individualų ugdymo planą mokinys gali keisti III gimnazinėje klasėje – pirmo 

pusmečio pabaigoje ir mokslo metų pabaigoje, IV klasėje – tik pirmo pusmečio pabaigoje. 

13. Prieš teikdamas prašymą Mokyklos direktoriui, mokinys apie savo apsisprendimą keisti 

bendrojo ir / ar pasirenkamojo ugdymo dalyką, jo kursą, modulį, grupę, informuoja klasės vadovą 

ir jį mokantį mokytoją, kuris pasirašo ant mokinio prašymo. 

14. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, kuruojantis vidurinį ugdymą, vykdo mokinių 

individualių ugdymo planų keitimo priežiūrą. Peržiūrėjęs mokinio individualųjį ugdymo planą ir 

įsitikinęs, kad mokinio pageidaujamas keitimas atitiks Vidurinio ugdymo aprašo programos 

reikalavimus ir Mokyklos galimybes, sprendimą dėl mokinio pageidaujamo keitimo tenkinimo ar 

netenkinimo priima per savaitę nuo prašymo priėmimo dienos ir informuoja Mokyklos direktorių, 

mokinį, mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) bei nurodo mokytoją, į kurį mokinys turi kreiptis dėl 

programų skirtumų likvidavimo, konsultacijų, atsiskaitymo būdų ir terminų.  
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III. ĮSKAITŲ VYKDYMAS 

 

15. Mokinys, norintis pasirinkti naują dalyką, pasirenkamąjį dalyką, dalyko modulį arba 

aukštesnį dalyko kursą (iš B į A), privalo išlaikyti kurso skirtumo ar nesimokyto dalyko programos 

dalies įskaitą. Įskaitos išlaikomos iki kito pusmečio pabaigos. 

16. Mokiniui, keičiant dalyko programos kursą iš A į B, įskaitos laikyti nereikia, jei tenkina 

turėtas dalyko A kurso įvertinimas. 

17. Individualus ugdymo planas mokiniui keičiamas tik tuo atveju, jei įskaitos įvertinimas 

yra patenkinamas. 

18. Konkretų atsiskaitymų laiką mokiniai derina su dalyko mokytoju, direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui, kuruojančiam vidurinį ugdymą. 

19. Keičiant iš B kurso į A kursą, mokinio išlaikytų įskaitų darbus, mokytojas pateikia 

direktoriaus pavaduotojai ugdymui, kuruojančiam vidurinį ugdymą. 

20. Įskaitos užduotis rengia ir įskaitą vykdo mokinio pasirinktą dalyką, jo modulį, dalyko 

kursą ar kalbų mokėjimo lygį mokantis mokytojas, pas kurį mokinys mokysis po pasikeitimo. Įskaita 

vykdoma mokytojo paskirtu laiku per dvi savaites nuo prašymo pateikimo. 

21. Neatvykęs ar neišlaikęs dalyko kurso skirtumo įskaitos per nurodytą laiką, mokinys 

mokosi ankstesnio dalyko ar ankstesniu dalyko mokymosi kursu. 

22. Įskaitų pažymiai įskaitomi kaip pusmečio ar metiniai. 

23. Įskaitos įvertinimas, prie kurio pažymimas kursas, yra įrašomas į elektroninį dienyną. 

24. Įskaitos darbai saugomi mokinio asmens byloje. 

25. Pusmečių ataskaitos pateikiamos su pakeisto dalyko arba kurso pažymiu, jeigu mokinys 

koregavo individualų ugdymo planą. 

26. Mokinys, įšlaikęs įskaitą, pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio nesimokytos dalies 

ar dalyko programos B ir A kursų skirtumo, vadovaujantis Mokyklos direktoriaus įsakymu, pradeda 

mokytis nuo kito pusmečio pradžios ar IV gimnazijos klasėje nuo mokslo metų pradžios. 

27. Kiekvieno mokinio individualaus ugdymo plano keitimas įforminamas direktoriaus 

įsakymu. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

28. Dėl nenumatytų šiame Apraše atvejų, išsiaiškinęs ir įvertinęs situaciją su mokiniu, jo 

klasės vadovu bei pavaduotoju ugdymui, sprendimą priima Mokyklos direktorius. 

29. Klasės vadovas mokinius su šia Tvarka supažindina iki einamųjų metų rugsėjo 5 d. 
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Šv. Juozapo mokyklos  
Individualaus ugdymo plano  

pasirinkimo ar keitimo tvarkos aprašo  
1 PRIEDAS  

 

Šv. Juozapo mokyklos 

____ klasės mokinio (-ės) 

________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

 

Šv. Juozapo mokyklos  

Direktorei Rūtai Šalkauskienei 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO KEITIMO 

20__ m. __________________ ___ d. 

Vilnius 

 

Prašau leisti nuo 20___ - 20___ m. m. ___ pusmečio keisti nurodytus mokomuosius dalykus 

ar jų kursus: 

Dalykas 
Mokausi 

kursu 
Dalykas 

Planuoju mokytis kursu 

arba nesimokyti 

Įskaita, jos laikymo 

data* 

     

     

     

     

* Jei pereinate iš B į A ar pradedate mokytis naujo dalyko, įskaitą laikysite būtinai. 

* Jei pereinate iš A į B, nurodykite, ar laikysite. 

 

Šiuo metu pagal individualųjį ugdymo planą mokausi ____ val. per savaitę, po pakeitimų bus 

____ val. per savaitę. 

 

Mokinio vardas, pavardė, parašas _____________________________________________________ 
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Susipažinome: 

Dalykų mokytojai: 

Dalyko pavadinimas Mokytojo vardas, pavardė Parašas Data 

    

    

    

    

 

Įskaitos (-ų)* rezultatas (-ai): 

Dalykas 
Įskaitos 

pažymys 
Mokytojo vardas, pavardė Parašas Data 

     

     

     

     

*Įskaita laikoma raštu, darbas pristatomas pavaduotojui ugdymui kartu su prašymu. 

 

 

 

 

Direktorė Rūta Šalkauskienė ________________________________ 

                                                                                                (parašas, data) 


