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Vilniaus Užupio gimnazijos 

dalyko, dalyko programos kurso, modulio pasirinkimo ir keitimo tvarka 
 

 

1. Mokiniai, prieš pradėdami mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, susidaro savo 

individualų mokymosi planą, pasirinkdami siūlomus dalykus ir modulius, vadovaudamiesi 

asmeninio mokymosi plano sudarymo taisyklėmis, patvirtintomis Vilniaus Užupio 

gimnazijos direktoriaus 2017-02-22  įsakymu Nr. V-70. 

2. Mokiniai, pradėję mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, nuo rugsėjo 1 d. iki 

rugsėjo 15 d. gali laisvai atsisakyti, pasikeisti dalykus ar dalyko programų kursus, jei toks 

keitimas įmanomas atsižvelgiant į tvarkaraštį. Keitimo eiga: 

a. Mokinys informuoja apie norimus atlikti keitimus el.paštu vug.tvarka@gmail.com; 

b. Direktoriaus pavaduotojas, įvertinęs galimybes atlikti pakeitimus, juos atlieka arba 

atmeta ir informuoja mokinius atsakydamas į laišką. 

3. 4-ų klasių mokiniai nuo rugsėjo 1 d.  iki rugsėjo 21 d. gali atsisakyti, pasirinkti naujus 

dalykus ar keisti dalykų programų kursus, jei toks keitimas įmanomas atsižvelgiant į 

tvarkaraštį ir atsiskaito už 3 klasės kursą pagal 6 punkte nurodytą tvarką. 

4. Mokinys gali atsisakyti dalyko ar modulio, jeigu atsisakius dalyko ar modulio, jo 

individualiame plane išliks ne mažiau kaip 28 savaitinės valandos tiek 3, tiek 4 klasėje. 

5. Atsisakymo eiga: 

a. Mokinys, suderinęs su auklėtoju savaitinį dalykų valandų skaičių ir pasirinktų dalykų 

privalomumo reikalavimus, rašo prašymą el.paštu vug.tvarka@gmail.com, 

nurodydamas kokio dalyko(-ų) nori atsisakyti ir/arba pasirinkti ir/arba kokio dalyko 

kursą nori keisti; 

b. Direktoriaus pavaduotojas, įvertinęs galimybes atlikti pakeitimus, juos atlieka arba 

atmeta ir informuoja mokinius atsakydamas į laišką bei, jei atlikti pakeitimai, 

nusiunčia laiško kopiją susijusiems mokytojams ir auklėtojui. 

6. Mokinys, ketinantis keisti dalyką ar dalyko kursą, po pusmečio, pageidautina iki pusmečio 

pabaigos, bet ne vėliau kaip pirmoji naujo pusmečio savaitė: 

a. suderinęs su auklėtoju savaitinį dalykų valandų skaičių ir pasirinktų dalykų 

privalomumo reikalavimus, rašo prašymą el.paštu vug.tvarka@gmail.com, 

nurodydamas kokio dalyko(-ų) nori atsisakyti ir/arba pasirinkti ir/arba kokio dalyko 

kursą nori keisti; 

b. Direktoriaus pavaduotojas, įvertinęs galimybes atlikti pakeitimus, juos atlieka arba 

atmeta ir informuoja mokinius atsakydamas į laišką bei, jei atlikti pakeitimai, 

nusiunčia laiško kopiją susijusiems mokytojams ir auklėtojui. 

c. Įskaita išlaikoma ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo pateikimo; 

d. Mokinys informuoja klasės auklėtoją apie įskaitos laikymo rezultatus.  

e. Įskaitos pažymys, nurodant kursą, įrašomas elektroniniame dienyne kaip to pusmečio 

įskaitos pažymys ir laikomas atitinkamo pusmečio ar metiniu įvertinimu; 

f. Mokiniui, besimokiusiam pagal dalyko išplėstinio kursą programą ir pageidaujančiam 

mokytis pagal bendrojo kurso programą, įskaitos laikyti nereikia, jei jį tenkina 

turimas išplėstinio kurso įvertinimas; 

g. Įskaitą organizuoją, tą dalyką ar dalyko kursą atitinkamame sraute mokantis 

mokytojas. Pagal galimybes mokytojas įskaitą organizuoja visiems mokiniams vienu 

metu, prieš tai suderinęs datą, vietą ir atsiskaitymo formą su direktoriaus pavaduotoju.  

Mokytojas su mokiniu suderina kursų skirtumus,  praneša mokiniui atsiskaitymo datą 

ir laiką,  bei atsiskaitymo formą, mokiniui pageidaujant jį konsultuoja. 

7. 4 – okai pagal tą pačią tvarką įskaitą išlaiko ir už 3-os klasės kursą.  
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8. 3-okai ir 4-okai nuo rugsėjo 1 d. iki rudens atostogų gali keisti dalyko mokymosi kursą iš 

A į B, jei atlikus keitimą 3 ir 4 klasėje išliks ne mažiau kaip po 28 val. (naujus dalykus 

galima pasirinkti tik tvarkoje prieš tai nurodytomis sąlygomis). 3-okams įskaitos laikyti 

nereikia, 4-okai pagal 6 punkte nurodytą tvarką laiko įskaitą už 3 klasę, jei nori, kad 

įvertinimas 3-oje klasėje būtų B kurso įvertinimas.  

9. Tvarka galioja pradėjusiems mokytis pagal vidurinio ugdymo programą nuo 2022-2023 

m.m. pradžios. 

 


