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                               VILNIAUS JUOZO TALLAT KELPŠOS KONSERVATORIJA 

 

  

    INDIVIDUALAUS VIDURINIO UGDYMO PLANO DALYKO, DALYKO KURSO AR 

           DALYKO MODULIO PASIRINKIMO IR KEITIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

  

                                                               I SKYRIUS 

                                                   BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

                 1. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos (toliau – Konservatorija) individualaus 

vidurinio ugdymo plano dalyko, dalyko kurso ar dalyko modulio pasirinkimo ir keitimo tvarkos 

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. Nr. V-

1309 

 

                                                              II SKYRIUS 

                INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO DALYKO, DALYKO KURSO,  

                     DALYKO MODULIO PASIRINKIMO AR KEITIMO TVARKA 

 

              3. Iki einamųjų mokslo metų kovo 01 dienos II klasės mokiniai, jų tėvai (globėjai, 

rūpintojai) supažindinami su vidurinio ugdymo programos įgyvendinimo galimybėmis. 

              4. Vidurinio ugdymo programos dalykus, dalykų kursus, dalykų modulius mokiniai renkasi 

II klasėje iki einamųjų mokslo metų birželio 1 d. ir klasės vadovams pateikia parengtą nustatytos 

formos individualų vidurinio ugdymo planą. 

              5. Mokinio individualus vidurinio ugdymo planas rengiamas dvejiems metams. 

              6. Sudarytą individualų vidurinio ugdymo(si) planą galima koreguoti iki einamųjų metų 

rugpjūčio 20 d. apie tai informuojant klasės vadovą ir ugdymą organizuojančio skyriaus vedėją. 

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

koreguoti individualų vidurinio ugdymo planą, atsižvelgiant į jo poreikius ir pateiktus svarius 

motyvus, jeigu tai neturi esminės įtakos Konservatorijos ugdymo planui. 

              8. II klasės mokinys pasirinkęs mokytis dalyko programos kursą bendruoju (B, B1) lygiu, 

gali keisti kurso lygį į aukštesnį (A, B2), savarankiškai pasiruošęs ir atsiskaitęs už dalyko 

programos kurso skirtumą ir gavęs įvertinimą, mokslo metų pabaigoje. Šie  pažymiai įskaitomi kaip 

pusmečio ar metiniai. 

               



                9. III-IV klasės mokinys gali keisti  dalyko kursą iš A, B2  į B, B1, pusmečio ar mokslo 

metų pabaigoje, bet ne vėliau kaip  IV klasės I pusmečio pabaiga. Įskaitos laikyti nereikia, jei 

mokinį tenkina turėtas įvertinimas. 

                10. IV klasės mokiniams paskutiniame pusmetyje keitimai neleidžiami. 

                11.  Mokomąjį dalyką mokiniai gali keisti iki III klasės pirmo pusmečio pabaigos, prieš 

tai savarankiškai pasiruošus ir atsiskaičius už naujai pasirenkamo dalyko programos nepraeitą 

kursą. 

                12. Mokiniai gali atsisakyti  (nebesimokyti) pasirenkamojo dalyko, išskyrus lietuvių 

muzikos istoriją, šiuolaikinę muzikos istoriją, džiazo harmoniją, jei jam lieka minimalus pamokų 

skaičius, pusmečio ar mokslo metų gale, bet ne vėliau kaip IV klasės I pusmečio pabaiga. Tokiu 

atveju laikoma, kad mokinys to dalyko nesimokė. 

                13. Dalyko modulis nesiskaito kaip atskiras dalykas. Jei mokinys pasirinko modulį, jis 

tampa privalomu ir vertinamas įrašais „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

                14. Mokinys, nusprendęs keisti savo individualų ugdymo planą, rašo direktoriui prašymą, 

nurodydamas apsisprendimo priežastis. ant kurio yra tėvų (globėjų, rūpintojų) parašas, kad jie 

neprieštarauja vaiko apsisprendimui: 

                14.1. prašymus mokiniai turi pateikti likus ne mažiau kaip 3 dienoms iki pusmečio ar 

mokslo metų pabaigos; 

                14.2. jei būtina laikyti programos skirtumo įskaitą, prašymą reikia rašyti ne vėliau kaip 

prieš mėnesį iki pusmečio ar mokslo metų pabaigos, kad būtų galima suspėti pateikti klausimus ir 

temas bei savarankiškai pasirengti įskaitai iki su mokytoju sutartos datos. 

 

                                                                 III SKYRIUS 

                                                  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

                 15.  Klasės vadovai mokinius su šia Tvarka supažindina iki einamųjų metų rugsėjo 10 d. 

                 16. Aprašas skelbiamas Konservatorijos el. svetainėje: www.vilniaus.konservatorija.lt 

                 17.  Dėl nenumatytų šioje Tvarkoje atvejų, išsiaiškinus situaciją su mokiniu, klasės 

vadovu/dalyko mokytoju ir ugdymą organizuojančio skyriaus vedėju, sprendimus priima 

Konservatorijos direktorius.   

                 18. Tvarka gali būti keičiama vadovaujantis Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų 

bendraisiais ugdymo planais bei kitais teisės aktais ar atvejais. 

 

                               ************************************************ 

 

http://www.vilniaus.konservatorija.lt/

