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UKMERGĖS TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLOS
DALYKO, KURSO AR MODULIO KEITIMO IR DALYKŲ PROGRAMŲ SKIRTUMŲ
LIKVIDAVIMO BEI ATSISKAITYMO
TVARKA
1. Mokiniams siūloma rinktis dalykus, jų kursus, pasirenkamuosius dalykus,
modulius, vadovaujantis 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio
ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais.
1.1. Mokinys susidaro individualaus mokymosi plano projektą mandatinės komisijos
dieną.
1.2. Prasidėjus mokslo metams, rugsėjo mėn. 1-3 savaitę mokinys koreguoja
individualų mokymosi planą, susipažinęs su mokytojais ir mokymosi aplinka.
1.3. Mokinio pasirinkti dalykai yra privalomi.
1.4. Mokinys, vėliau nusprendęs keisti dalyką, dalyko kursą, pasirenkamuosius
dalykus, modulį, rašo prašymą direktoriui. Direktoriaus įsakyme nurodomas laikas, per kurį
mokinys, suderinęs su mokytoju, atsiskaito už nesimokyto pakeisto dalyko, kurso, pasirenkamojo
dalyko, modulio programos skirtumą.
1.5. Mokinys, išlaikęs pakeisto dalyko, kurso, modulio, pasirenkamojo dalyko
programos skirtumus, įrašomas į naujai pasirinkto dalyko sąrašus, fiksuojant direktoriaus įsakymą ir
išlaikytos įskaitos įvertinimą žurnalo puslapio išnašoje.
1.6. Direktoriaus įsakymu taip pat fiksuojamas mokinio išbraukimas iš atsisakyto
dalyko, dalyko kurso, modulio ar pasirenkamojo dalyko sąrašo.
1.7. Mokinio apsisprendimas keisti dalyką, kursą, pasirenkamąjį dalyką, modulį
fiksuojamas mokinio individualiame mokymosi plane, grupės mokinių dalykų suvestinėje,
pakoreguojamas mokinio individualus tvarkaraštis.
1.8. Jei mokys keičia dalyką, kursą, modulį, pasirenkamąjį dalyką, pasibaigus
pusmečiui ar mokslo metams, jis rašo motyvuotą prašymą mokyklos direktoriui.
1.9. Įsitikinama, kad keičiamo dalyko, dalyko kurso, pasirenkamojo dalyko, modulio
pusmečio, mokslo metų įvertinimas yra teigiamas.
1.10. Mokinys išlaiko pakeisto, nesimokyto dalyko, dalyko kurso (A) programos
skirtumo įskaitą ne vėliau kaip iki kito pusmečio pabaigos, II kurse - ne vėliau kaip iki I pusmečio
pabaigos. Įskaitos įvertinimas įskaitomas kaip pusmečio ar metinis.
1.11. Mokiniui, kuris nusprendė atsisakyti dalyko programos A kurso, įskaitos laikyti
nereikia, jei jį tenkina turėtas to dalyko išplėstinio kurso įvertinimas.
1.12. Dalyko mokytojas taip pat gali tarnybiniu pranešimu direktoriui inicijuoti
mokinio išbraukimą iš modulio, pasirenkamojo dalyko, dalyko A kurso, jei mokinys be
pateisinamos priežasties sistemingai nelanko pamokų.
1.13. Mokinys supažindinamas su mokytojo tarnybinio pranešimo faktais ir nurodyta
situacija, apie tai per 1 savaitę informuojami tėvai/ globėjai.
1.14. Jei ir toliau mokinys nelanko jo individualiame mokymosi plane pasirinktų
modulio, pasirenkamojo dalyko, dalyko programos A kurso pamokų, jis braukiamas iš tų
dalykų(o)sąrašų, fiksuojant faktą direktoriaus įsakymu žurnalo lapo išnašose.

1.15. Koreguojamas individualus mokymosi planas ir individualus tvarkaraštis, apie
tai informuojamas mokinys, mokinio tėvai/ globėjai.
PAGRINDAS:
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės mėn. 6 d.
įsakymas Nr. V-457 „2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų bendrieji ugdymo planai“ bei „2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimas 2015 m. birželio 16
d. įsakymu Nr. V-164 ,
p. 20. Rengiant mokyklos ugdymo planą, rekomenduojama susitarti dėl:
p. 20.17. mokinio pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio, mokėjimo lygio
keitimo arba pasirinkto dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio atsisakymo ir naujo pasirinkimo”.
2. Asmuo, priimtas mokytis pagal pirminio profesinio mokymo programą tęsti
mokslą iš kitos mokymo įstaigos ir siekiantis, kad jo ankstesnio mokymosi pasiekimai būtų
užskaityti, direktoriui pateikia:
2.1. Prašymą užskaityti mokinio ankstesnio mokymosi pasiekimus.
2.2. Ankstesnio mokymosi liudijančius dokumentus.
2.3. Direktoriaus įsakymu paskiriami profesijos mokytojai, kurie sudaro mokomojo
dalyko skirtumo tarp mokymo programų likvidavimo programą.
2.4. Mokiniams, likvidavusiems profesinio mokymo programos skirtumus, dalyko
mokytojas įvertinimus fiksuoja mokomajame dienyne ir užpildo skirtumo tarp mokymo programų
likvidavimo programą.
2.5. Skirtumo tarp mokymo programų likvidavimo programa saugoma mokinio byloje.
PAGRINDAS:
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. liepos 8 d. įsakymas NR.
V-735 “Dėl 2015-2016 ir 2016-2017 mokslo metų bendrųjų profesinio mokymo planų
patvirtinimo”
p.24 – Rekomenduojama profesinio mokymo teikėjo vykdomų programų
įgyvendinimo plane nustatyti:
p.24.13 – kitas mokymo turinio įgyvendinimo nuostatas.

