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PROFESINIO MOKYMO CENTRO „ŽIRMŪNAI“
DALYKO AR MODULIO KEITIMO IR
DALYKŲ PROGRAMŲ SKIRTUMŲ LIKVIDAVIMO BEI
ATSISKAITYMO
TVARKA
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Profesinio mokymo centro „Žirmūnai“ (toliau - PMC) mokomojo dalyko
(programos), dalyko kurso ar modulio keitimo tvarka (toliau – Tvarka) reglamentuoja mokinių,
besimokančių pagal vidurinio ugdymo programą, dalyko, dalyko kurso ar modulio keitimo tvarką.
2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 ,,Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo
programų aprašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimais, bendraisiais pagrindinio ir vidurinio ugdymo,
profesinio mokymo programų įgyvendinimo planais.
II.
DALYKO, KURSO AR MODULIO KEITIMO IR
DALYKŲ PROGRAMŲ SKIRTUMŲ LIKVIDAVIMAS BEI ATSISKAITYMAS
3. Mokiniams siūloma rinktis dalykus, jų kursus, užsienio kalbos lygį,
pasirenkamuosius dalykus, modulius, vadovaujantis vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo
programų įgyvendinimo planu.
4. Mokinys, pasirašydamas mokymo sutartį, supažindinamas su dalykų kursų (A, B),
pasirenkamųjų dalykų ir modulių programomis, susidaro individualaus mokymosi plano projektą,
pagal pateiktus siūlymus, kurį patvirtina parašu.
5. Prasidėjus mokslo metams esant poreikiui ir galimybėms, rugsėjo mėnesio pirmas 2
savaites mokinys gali koreguoti individualų mokymosi planą, prieš tai informavęs gimnazijos
skyriaus vedėją.
6. Mokiniui, keičiant dalyką, kursą ar modulį po rugsėjo 2 savaitės keitimas forminamas
direktoriaus įsakymu, koreguojamas individualus ugdymo planas.
7. Kito dalyko programą ar programos kursą ir/ar modulį mokinys gali rinktis
atsiskaitęs skirtumus.
8. Mokinys, nusprendęs keisti dalyką, dalyko kursą, užsienio kalbos lygį,
pasirenkamuosius dalykus, modulį rašo prašymą PMC direktoriui:
8.1.Prieš rašydamas prašymą, mokinys kreipiasi į gimnazijos skyriaus vedėją, kuris
peržiūri mokinio individualų ugdymo planą ir įsitikina, kad po pakeitimų mokiniui
nebus mažiau nei minimalus ar daugiau nei maksimalus dalykų skaičius
individualiajame plane pagal bendruosius ugdymo įgyvendinimo planus;
8.2.Prašyme mokinys nurodo iš ko į ką keičia, bei keitimo priežastį;

8.3.Prašymas pateikiamas gimnazijos skyriaus vedėjui;
8.4.Mokytojas mokinio prašyme įrašo suderintą su mokiniu atsiskaitymo laiką už
nelaikyto, pakeisto dalyko, kurso, pasirenkamojo dalyko ar modulio programų
skirtumą, taip pat mokiniai suderina su dalyko mokytoju atsiskaitymo turinį, būdą;
8.5.Dalyko mokytojas mokiniui nurodo programų skirtumus, supažindina su naujai
pasirenkamo dalyko programa, rengia užduotis atsiskaitymams, vertina jo
pasiekimus.
9. Mokiniui, kuris mokysis pagal bendrąjį dalyko programos kursą, įskaitos laikyti
nereikia, jei jį tenkina turėtas to dalyko išplėstinio kurso įvertinimas.
10. Jei įskaita išlaikoma pusmečio ar mokslo metų pabaigoje, įskaitų pažymiai įrašomi
elektroniniame dienyne. Šie pažymiai įskaitomi kaip pusmečio ar metiniai.
11. Jei mokinys keičia dalyką, nepasibaigus pusmečiui, vertinimai už praėjusias temas
įrašomi elektroniniame dienyne.
12. Mokinys, išlaikęs pakeisto dalyko, kurso, užsienio kalbos lygio, pasirenkamojo
dalyko programos skirtumus, įtraukiamas į naujai pasirinkto dalyko grupę, vadovaujantis
direktoriaus įsakymu ir fiksuojant išlaikytos įskaitos įvertinimą elektroniniame dienyne ir mokinio
prašyme. Mokiniui neatsiskaičius pakeisto dalyko, kurso, užsienio kalbos lygio, pasirenkamojo
dalyko, programos ar modulio skirtumų, mokinys neperkeliamas ir įsakymas nerašomas.
13. Mokiniui pakeitus dalyką, kursą, užsienio kalbos lygį, pasirenkamąjį dalyką,
fiksuojamas mokinio individualiame mokymosi plane, grupės mokinių dalykų suvestinėje.
14. Į brandos atestatą nebaigtas dalykas nerašomas.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Tvarka įsigalioja nuo patvirtinimo dienos, gali būti keičiama vadovaujantis
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais.
16. Grupių vadovai supažindina mokinius su šia tvarka pasirašytinai.
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