
PATVIRTINTA 

Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos 

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. V-118(1.4) 

 

ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJOS 11-12 KLASIŲ MOKINIŲ  DALYKO, DALYKO 

KURSO, DALYKO MODULIO PASIRINKIMO AR KEITIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

Dalyką, dalyko programos kursą ar modulį Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos 11-12 klasių mokiniai 

gali rinktis ar keisti vadovaudamiesi šia tvarka: 

1. Mokinys, apsisprendęs mokytis pagal vidurinio ugdymo programą, konsultuojamas klasės 

vadovo, profesinio orientavimo konsultanto ir direktoriaus pavaduotojo ugdymui 11 klasėje sudaro 

individualų ugdymo planą (1 priedas) dvejiems mokslo metams ir iki geguţės 1 d. pateikia klasės 

vadovui. 

2. 11-12 klasių mokinys, norintis keisti dalyką, dalyko programos kursą ar modulį: 

2.1. informuoja klasės vadovą bei rašo motyvuotą prašymą (2 priedas) dėl individualaus ugdymo 

plano keitimo gimnazijos direktoriui;  

2.2. 11 klasėje – ne vėliau kaip prieš mėnesį iki I pusmečio ir II pusmečio pabaigos; 

2.3. 12 klasėje – ne vėliau kaip prieš mėnesį iki I pusmečio pabaigos. 

3. Klasės vadovas įvertina keitimo galimybes (ar naujasis mokinio individualusis ugdymo planas 

atitiks Vidurinio ugdymo programos aprašo reikalavimus) ir suderina su direktoriaus pavaduotoju 

ugdymui. 

4. Mokinys iš mokytojo, kurio mobilioje grupėje mokysis, gauna naujai pasirinkto dalyko ar 

dalyko programos kurso skirtumus ir suderina su mokytoju atsiskaitymo datą bei laiką: 

4.1. įskaitai pasiruošia savarankiškai ir privalo įskaitą išlaikyti iki I pusmečio pabaigos arba iki 

mokslo metų pabaigos;  

4.2. išlaikęs įskaitą (-as) mokinys gali mokytis pagal kitą programą. 

5. Mokiniui, kuris mokėsi pagal dalyko programos išplėstinį kursą, pageidaujančiam mokytis 

pagal bendrąjį kursą ir kurį tenkina turimas išplėstinio kurso įvertinimas, įskaitos laikyti nereikia.  

6. Mokytojas mokiniui, norinčiam pasirinkti naują dalyką, keisti dalyką, dalyko kursą ar modulį: 

6.1. ruošia dalykų programų skirtumus, su jais supaţindina mokinį; 

6.2. vykdo įskaitą (ne vėliau kaip 1 savaitė iki pusmečio pabaigos), prieš tai suderinęs su mokiniu 

atsiskaitymo laiką ir formą; 

6.3. įskaitos įvertinimas įrašomas mokytojo, organizavusio įskaitą, dienyne; 

6.4. įvertinimas, prie kurio paţymimas kursas raidėmis B (bendrasis) arba A (išplėstinis), įrašomas 

paskutinę pusmečio pamoką. Nurodoma „Įskaita”, o  „Pamokos turinyje”- „Įskaita dalyk programos 

kursų skirtumams likviduoti”; 

6.5. įskaitos paţymys yra pusmečio/metinis paţymys. 

7. Dėl nenumatytų šioje Tvarkoje atvejų sprendimą priima gimnazijos direktorius, su mokiniu, jo 

klasės vadovu bei pavaduotoju ugdymui išsiaiškinęs ir įvertinęs situaciją. 

 

 

  



Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos 11-12 

klasių mokinių dalyko, dalyko kurso, 

dalyko modulio pasirinkimo ar keitimo 

tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos III kl. mokinio(-ės) 

_________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

Vidurinio ugdymo programos dalykų ir jų kursų pasirinkimas 

20_____- 20_____  m.m. 

Dalykai 11 

kl. 

12 

kl. 

11 

kl. 

 

12 

kl. 

Pasirinktas 

kursas 

11 

kl. 

12 

kl. 

B B A A    

Tikyba 2 - - -    

Etika 2 - - -    

Rusų (gimtoji) kalba 4 4 5 5    

Lietuvių kalba ir literatūra 6 5 7 6    

Anglų kalba  B1, B2 3(B1) 3(B1) 4(B2) 4(B2)    

Istorija  2 2 3 3    

Geografija 2 2 3 3    

Matematika 3 3 4 5    

Informacinės technologijos 1 1 2 2    

Biologija 2 2 3 3    

Fizika  2 2 3 4    

Chemija 2 2 3 3    

Menai:         

          Dailė 2 2 3 3    

          Muzika 2 2 - -    

                kt..............................        

Technologijos:                 

                Tekstilė ir apranga 2 2 - -    

Taikomasis menas, amatai ir dizainas 2 2 - -    

               kt ........................................        

Kūno kultūra: 2 2 - -    

          Bendroji kūno kultūra 2 2 - -    

          Pasirinkta sporto šaka 2 2 - -    

  Ţmogaus sauga* 0,5 0,5 - -    

Pasirenkamieji dalykai:...........        

Pasirenkamieji dalyko moduliai:......           

       Pamokų skaičius 31,5-35        
*Ţmogaus sauga integruota į mokomuosius dalykus 

 

Mokinio parašas ........................          Karjeros koordinatoriaus parašas .................................. 

 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) parašas ............................ 

________ 
 (data) 



Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos 11-12 

klasių mokinių dalyko, dalyko kurso, 

dalyko modulio pasirinkimo ar keitimo 

tvarkos aprašo 

2 priedas 

 

 
_______________________________________ 

(vardas, pavardė, klasė, telefonas) 

 

Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos 

Direktoriui  

PRAŠYMAS 

DĖL MOKOMOJO DALYKO AR KURSO KEITIMO 
 

 

(data) 

 

Prašyčiau sudaryti galimybę nuo ............................... keisti nurodytus mokomuosius dalykus ar jų 

kursus, nes...................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 

Iki keitimo: pamokų skaičius - ___; 

po keitimo: pamokų skaičius - ___. 

 
Pereiti iš  Pereiti į  Pereinant iš A į B kursą 

Dalykas Kursas Dalykas Kursas Tenkina A kurso 

įvertinimas 

(taip arba ne) 

Įskaita  

(įvertinimas, 

mokytojo pavardė, 

parašas) 

 A  B   

 A  B   

  
Pereiti iš  Pereiti į  Pereinant iš B į A kursą 

Dalykas Kursas Dalykas Kursas Įskaita 

(įskaita) 

Mokytojo pavardė, 

parašas 

 B  A   

 B  A   

 

Atsisakyti 

Dalykas, modulis Kursas Vertinimas Mokytojas Parašas 

     

     

 

Pasirinkti 

Dalykas, modulis Kursas Vertinimas Mokytojas Parašas 

     

     

 

......................................                      .................................................................................... 

 (Mokinio parašas)   (Mokinio vardas,  pavardė) 

 


