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PATVIRTINTA
Veisiejų technologijos ir verslo
mokyklos direktorės 2015 m.
rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V1-56
MOKINIŲ KĖLIMO Į AUKŠTESNĮ KURSĄ TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių kėlimo į aukštesnį kursą tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja
Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos (toliau – Mokyklos) mokinių, besimokančių pagal
pagrindinio, vidurinio ugdymo ir profesinio mokymo programas, mokymosi pasiekimų fiksavimą,
kėlimą į aukštesnį kursą ir braukimą iš mokinių sąrašų.
2. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis:
2.1. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr.
ISAK- 556 (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V766 redakcija) patvirtintu „Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu“.
2.2. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr.V-482
(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gegužės 8 d. įsakymo Nr. V-479
redakcija) patvirtintu „Formaliojo profesinio mokymo tvarkos aprašu“.
2.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.V1049 patvirtintu „Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų
programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu“.
II. PUSMEČIŲ IR METINIAI ĮVERTINIMAI
3. Mokinio mokymosi pasiekimai pirmo ir antro pusmečių pabaigoje apibendrinami ir
vertinimo rezultatas (toliau – pusmečio įvertinimas) fiksuojamas įrašu arba balu, taikant 10 balų
vertinimo sistemą:
3.1. patenkinamas įvertinimas – įrašai: „atleista“ („atl“), „įskaityta“ („įsk“), 4–10 balų
įvertinimas;
3.2. nepatenkinamas įvertinimas – įrašai: „neįskaityta“ („neįsk“), „neatestuota“ („neat“), 1–
3 balų įvertinimas.
4. Mokiniui, besimokančiam pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo ar profesinio mokymo
programą, vienų mokslo metų pasiekimų vertinimo rezultatas, mokantis pagal dalyko programą
(toliau – dalyko metinis įvertinimas), fiksuojamas atsižvelgus į pirmo ir antro pusmečio fiksuotus
įvertinimus, vadovaujantis 2015 m. birželio..... d. direktoriaus įsakymu Nr. ... patvirtintu „Mokinių
pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu“.
5. Neatestuotas arba turintis neigiamą dalyko pirmo pusmečio įvertinimą mokinys, privalo
savarankiškai atsiskaityti už to pusmečio programą iki antrojo pusmečio pabaigos. Atsiskaitymas
fiksuojamas diferencijuota įskaita.
6. Mokiniui, turinčiam dalyko antrojo pusmečio neigiamą įvertinimą, nevedamas to dalyko
patenkinamas metinis įvertinimas. Mokinys privalo iki kitų mokslo metų spalio 1 dienos savarankiškai
atsiskaityti už antrojo pusmečio arba metinę programą.
7. Jei mokinys, kuris besigydydamas namie, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo
sveikatos priežiūros įstaigoje, stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje
medicinos pagalbą, teisės aktų nustatyta tvarka bent vienu ugdymo laikotarpiu kai kurių dalykų
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nesimokė, dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas atsižvelgus į kitais (turimais) ugdymo laikotarpiais
pasiektus mokymosi pasiekimus.
8. Mokiniui, kuriam mokantis pagal vidurinio ugdymo programą pusmečio pabaigoje dalyko
kurso programa buvo pakeista iš bendrojo (žymima raide B) į išplėstinį (žymima raide A), pusmečio ar
metiniu įvertinimu laikomas mokymosi pasiekimų patikrinimo (įskaitos) įvertinimas.
9. Mokiniui, kuris bendrojo ugdymo programos dalį laikinai mokėsi kitos šalies mokykloje
pagal tarptautinę bendrojo ugdymo programą (dalyvavo tarptautinio mokinių mobilumo, mainų
programoje), mokymosi laikotarpio rezultatų pripažinimą, įskaitymą Lietuvoje numato ir vykdo
Mokykla. Jei mokinys kitos šalies mokykloje kai kurių dalykų nesimokė, sudaromos sąlygos mokytis
ir atsiskaityti.
10. Mokiniui, atvykusiam iš kitos mokyklos, pusmečių ir metiniai įvertinimai fiksuojami,
gavus tos mokyklos pažymą apie mokymosi pasiekimus, kurioje nurodomi šiam mokiniui fiksuoti
dalykų įvertinimai baigiantis pusmečiui.
11. Mokinių mokymosi pasiekimų vertinimo ir kita informacija tvarkoma elektroniniame
dienyne, kurio naudojimo tvarka nustatyta „Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatuose.
III. KĖLIMAS Į AUKŠTESNĮ KURSĄ
12. Mokinys, turintis visų ugdymo plano dalykų patenkinamus metinius įvertinimus
(patenkinamas įvertinimas - 4-10 balų arba įrašai "įskaityta", "atleista") keliamas į aukštesnį kursą.
13. Mokinys, turintis 1-3 ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius įvertinimus keliamas
į aukštesnį kursą sąlyginai. Šiam mokiniui suteikiama galimybė ir sudaromos sąlygos iki kitų mokslo
metų spalio 1 dienos savarankiškai atsiskaityti už antrojo pusmečio arba metinę programą.
14. Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis bent vieno dalyko
nepatenkinamą metinį įvertinimą, paliekamas kartoti ugdymo programos pagrindinio ugdymo
programos baigiamojoje klasėje. Nenorintis kartoti visų tos klasės ugdymo programos dalykų
programos gali savarankiškai mokytis tų ugdymo programos atskirų dalykų, kurių metinis įvertinimas
nepatenkinamas, ir atsiskaityti.
15. Vidurinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis bent vieną
nepatenkinamą dalyko metinį įvertinimą, nepaliekamas kartoti ugdymo programos vidurinio ugdymo
programos baigiamojoje klasėje. Asmuo gali savarankiškai mokytis tų ugdymo programos atskirų
dalykų, kurių metinis įvertinimas nepatenkinamas, ir atsiskaityti.
16. Antro kurso mokiniams, besimokantiems profesijos kartu su vidurinio ugdymo programa ir
turintiems nepatenkinamų įvertinimų iš bendrojo ugdymo, sudaroma galimybė mokytis trečiame kurse
ir baigti pasirinktą profesinio mokymo programą.
17. Mokinys braukiamas iš sąrašų jeigu:
17.1. turi daugiau kaip tris ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius įvertinimus;
17.2. vadovaudamasis šios tvarkos 13 punktu mokinys iki spalio 1 dienos neatsiskaitė už
antrojo pusmečio arba metinius dalykų nepatenkinamus įvertinimus.
18. Jeigu mokinys nepilnametis, grupės auklėtojas raštiškai informuoja tėvus, ir, gavus jų
sutikimą, braukiamas iš mokinių sąrašų.
19. Sprendimą dėl mokinio kėlimo į aukštesnį kursą arba braukimą iš mokinių sąrašų,
atsižvelgęs į Mokytojų tarybos siūlymą, priima mokyklos direktorius. Sprendimas įforminamas
mokyklos direktoriaus įsakymu.
20. Su direktoriaus įsakymu dėl braukiamo iš sąrašų grupės auklėtojas per 3 darbo dienas
supažindina mokinio tėvus (globėjus).
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