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Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių skyrimo ir organizavimo  

tvarka 
Pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių skyrimo tikslai: 

 

1. Sudaryti galimybes moksleiviams lavinti savo gebėjimus, ugdyti kūrybiškumą ir mąstymą, 

naudojant šiuolaikines informacines technologijas. 

2. Sudaryti  galimybes moksleiviams kompensuoti atskirų dalykų pasiekimų spragas, gilinti 

žinias.  

3. III-IV gimn. klasių moksleiviams sudaryti galimybes pagal pasirinktą ugdymo kryptį gilinti 

žinias bei kompensuoti pasiekimų spragas renkantis mokomųjų dalykų modulius, 

pasirenkamuosius dalykus. 

Bendros nuostatos 

 

1. Pasirenkamasis dalykas – mokomasis dalykas, neįrašytas į tos klasės Bendrųjų ugdymo 

planų lentelę, jį siūlo mokykla, o moksleivis renkasi. Moksleiviui pasirinkus, jis tampa 

privalomas. 

2. Dalyko modulis – iš anksto apibrėžta, savarankiška, ne mažesnės kaip 17 valandų trukmės 

privalomojo mokomojo dalyko programos dalis. 

3. Pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius iš mokyklos siūlomų moksleiviai renkasi 

laisvai. Pasirinkti dalykai, moduliai  5-8, I-II gimn. klasėse  moksleiviui tampa privalomi. 

4. Pasirenkamieji dalykai, dalykų moduliai įtraukiami į bendrą pamokų tvarkaraštį. 

5. Dėl pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių  žinių ir gebėjimų vertinamo sprendimą priima 

ugdymo plano rengimo grupė. 

6. Pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių programos analizuojamos, aprobuojamos atskirų 

dalykų metodinėse grupėse. 

7. Dėl  pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių skyrimo, atsižvelgiant į mokinių pageidavimus, 

sprendimą priima ugdymo plano rengimo grupė. 

8. Pasirenkamųjų dalykų  programas tvirtina gimnazijos direktorius. 

 

Pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programų  pateikimo tvarka:  
 

1. Iki 04 - 29 atskirų dalykų mokytojai, ištyrę mokinių paklausą, pateikia metodinėse grupėse 

pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programas, jas analizuoja. Ugdymo plano rengimo 

grupės nariai jas pateikia pavaduotojai ugdymui. 

2. Iki 05 – 05 pavaduotojos ugdymui parengtas bendras šių dalykų sąrašas skelbiamas 

moksleivių skelbimų lentoje, gimnazijos internetinėje svetainėje. 

3. Iki 05 – 13  klasių auklėtojai sudaro moksleivių, pasirinkusių modulius bei 

pasirenkamuosius  dalykus, sąrašus.Juos pateikia ugdymo plano rengimo grupės vadovui 

4. Iki 05 - 17 ugdymo plano rengimo grupė pateikia gimnazijos tarybai  kitiems mokslo 

metams numatomus mokomųjų dalykų modulius ir pasirenkamuosius dalykus.  
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