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P a k e i č i u Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašą, 

patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 

ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo 

patvirtinimo“: 

1. Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip: 

„7. Asmuo, baigęs adaptuotą pradinio ugdymo programą, specialiąją pradinio ugdymo 

programą arba pradinio ugdymo individualizuotą programą, priimamas mokytis pagal pagrindinio 

ugdymo individualizuotą programą (pagrindinio ugdymo individualizuotos programos pirmąją 

dalį), pateikęs pradinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie mokymosi pasiekimus.“  

2. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip: 

„9. Asmuo, baigęs adaptuotą pagrindinio ugdymo programą, specialiąją pagrindinio ugdymo 

programą arba pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, priimamas mokytis pagal socialinių 

įgūdžių ugdymo programą, pateikęs pagrindinio ugdymo pasiekimų pažymėjimą arba pažymą apie 

mokymosi pasiekimus.“ 

3. Papildau nauju 45 punktu:  

„45. Pagrindinio ugdymo programos baigiamosios klasės mokinys, turintis patenkinamus visų 

šios programos ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus, bet teisės aktų nustatyta tvarka 

nedalyvavęs mokymosi pasiekimų patikrinime, nepaliekamas kartoti ugdymo programos 

pagrindinio ugdymo programos baigiamojoje klasėje. Jis laikomas baigusiu pagrindinio ugdymo 

programą, bet neįgijusiu pagrindinio išsilavinimo ir turinčiu teisę kitais ar dar kitais metais 

dalyvauti mokymosi pasiekimų patikrinime.“ 

4. Buvusius 45–53 punktus laikau atitinkamai 46–54 punktais.  

5. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip: 

„48. Asmuo, baigęs adaptuotą pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą ir 

pageidaujantis įgyti išsilavinimą, kreipiasi į pedagoginę psichologinę tarnybą arba švietimo 

pagalbos tarnybą ir, joms įvertinus asmens specialiuosius ugdymosi poreikius ir rekomendavus 

mokytis pagal bendrojo ugdymo programą, gali siekti pagal ugdymo programą numatytų mokymosi 

rezultatų ir teisės aktų nustatyta tvarka įgyti išsilavinimą.“  

  

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                                      Dainius Pavalkis 
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