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 PATVIRTINTA 

 Mokyklos direktoriaus 2011 m. rugsėjo 22 d. 

 įsakymu Nr. Org-15 

 

 

 

PASIRENKAMOJO DALYKO, DALYKO MODULIO IR NEFORMALIOJO UGDYMO 

VEIKLOS PASIRINKIMO TVARKA 

 

 

1. Parengtas pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio ar neformaliojo ugdymo veiklos 

programą/as gegužės – rugpjūčio mėnesiais (arba pagal atskirą susitarimą dėl tikslios datos) 

mokytojai pristato direktoriaus pavaduotojui ugdymui.  

 

2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui informuoja ir/ar parengia stendinę informaciją 

mokiniams apie programų pasirinkimo galimybę. 

 

3. Mokytojai savo parengtas programas mokiniams pristato individualiai. 

 

4. Mokytojai, parengę pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio ar neformaliojo ugdymo 

veiklos programą/as, pateikia mokiniams prašymų formas. 

 

5. Mokiniai, susipažinę su pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio ar neformaliojo 

ugdymo veiklos programų pasiūla, teikia mokytojams, pateikusiems pasiūlas, prašymus. 

 

6. Mokytojai surinkę klasės mokinių arba tėvų(globėjų, rūpintojų) prašymus, susistemina 

juos ir atiduoda direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

 

7. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui prašymus sudeda į segtuvą, kuris yra mokytojų 

kambaryje. 

 

8. Klasės vadovai, surinkę duomenis apie klasės mokinių apsisprendimą dėl 

pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio ir/ar neformaliojo ugdymo veiklos pasirinkimo, pažymi 

mokinio pasirinkimą lentelėje, kuri yra klasės vadovo segtuve. 

 

___________________________ 

 

 

 



Voveriškių mokykla 

 

 

 

NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS (BŪRELIO) PROGRAMOS PASIŪLA  

 

_____________ mokslo metai  

 

 

PROGRAMOS PAVADINIMAS  

 

 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ  

 

 

KURIAI KLASEI/ĖMS SKIRTA PROGRAMA  

 

 

PROGRAMAI PLANUOJAMAS VALANDŲ SKAIČIUS PER SAVAITĘ  

 

 

PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

 

 

 

 

 

 

 

DARBO BŪDAI, METODAI, FORMOS  

 

 

 

 

 

ATSISKAITYMO FORMOS 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMĄ PARENGUSIO MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS 

 

 

PROGRAMOS PARENGIMO DATA 

 



_____________________________________________________________ 
(vieno iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė) 

 

PRAŠYMAS 

DĖL NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS (BŪRELIO) PASIRINKIMO  

____________________ 
(data) 

Voveriškių mokyklos direktoriui 

 

Prašau leisti mano sūnui/dukrai____________________________________________________ 
    (vaiko vardas, pavardė) 

 ___klasės mokiniui(-ei), _____________ mokslo metais, lankyti 
 

___________________________________________________________________________________  
(būrelio pavadinimas) 

 

vadovaujamą mokytojo(os) _______________________________________. 
                                                     (mokytojo(os) v., pavardė) 
 

___________________________________________________ 
(vieno iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė parašas)  

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
(vieno iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė) 

 

PRAŠYMAS 

DĖL NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS (BŪRELIO) PASIRINKIMO  

____________________ 

(data) 

Voveriškių mokyklos direktoriui 

 

Prašau leisti mano sūnui/dukrai____________________________________________________ 
    (vaiko vardas, pavardė) 

 ___klasės mokiniui(-ei), _____________ mokslo metais, lankyti 
 

___________________________________________________________________________________  
(būrelio pavadinimas) 

 

vadovaujamą mokytojo(os) _______________________________________. 
                                                     (mokytojo(os) v., pavardė) 
 

___________________________________________________ 
(vieno iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė parašas)  

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
(vieno iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė) 

 

PRAŠYMAS 

DĖL NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS (BŪRELIO) PASIRINKIMO  

____________________ 

(data) 

Voveriškių mokyklos direktoriui 

 

Prašau leisti mano sūnui/dukrai____________________________________________________ 
    (vaiko vardas, pavardė) 

 ___klasės mokiniui(-ei), _____________ mokslo metais, lankyti 
 

___________________________________________________________________________________  
(būrelio pavadinimas) 

 

vadovaujamą mokytojo(os) _______________________________________. 
                                                     (mokytojo(os) v., pavardė) 

___________________________________________________ 
(vieno iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė parašas)  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________ 
(mokinio vardas, pavardė ) 

 

PRAŠYMAS 

DĖL NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS (BŪRELIO) PASIRINKIMO  

____________________ 

(data) 

Voveriškių mokyklos direktoriui 

 

Prašau leisti man ___klasės mokiniui(-ei), _____________ mokslo metais, lankyti 
 

___________________________________________________________________________________  
(būrelio pavadinimas ) 

 

vadovaujamo mokytojo(os) _______________________________________. 
                                                     (mokytojo(os) v., pavardė) 
 

___________________________________________________ 
(mokinio vardas, pavardė, parašas)  

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________ 
(mokinio vardas, pavardė ) 

 
 

PRAŠYMAS 

DĖL NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS (BŪRELIO) PASIRINKIMO  

____________________ 

(data) 

Voveriškių mokyklos direktoriui 

 

Prašau leisti man ___klasės mokiniui(-ei), _____________ mokslo metais, lankyti 
 

___________________________________________________________________________________  
(būrelio pavadinimas ) 

 

vadovaujamo mokytojo(os) _______________________________________. 
                                                     (mokytojo(os) v., pavardė) 
 

___________________________________________________ 
(mokinio vardas, pavardė, parašas)  

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________ 
(mokinio vardas, pavardė ) 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL NEFORMALIOJO UGDYMO VEIKLOS (BŪRELIO) PASIRINKIMO  

____________________ 

(data) 

Voveriškių mokyklos direktoriui 

 

Prašau leisti man ___klasės mokiniui(-ei), _____________ mokslo metais, lankyti 
 

___________________________________________________________________________________  
(būrelio pavadinimas ) 

 

vadovaujamo mokytojo(os) _______________________________________. 
                                                     (mokytojo(os) v., pavardė) 
 

___________________________________________________ 
(mokinio vardas, pavardė, parašas)  

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 



Voveriškių mokykla 

 

 

 

DALYKO MODULIO PROGRAMOS PASIŪLA  

 

_____________ mokslo metai  

 

 

PROGRAMOS PAVADINIMAS  

 

 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ  

 

 

KURIAI KLASEI/ĖMS SKIRTA PROGRAMA  

 

 

PROGRAMAI PLANUOJAMAS VALANDŲ SKAIČIUS PER SAVAITĘ  

 

 

PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

 

 

 

 

 

 

 

DARBO BŪDAI, METODAI, FORMOS  

 

 

 

 

 

ATSISKAITYMO FORMOS 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMĄ PARENGUSIO MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS 

 

 

PROGRAMOS PARENGIMO DATA 

 



______________________________________________________ 
(mokinio vardas, pavardė ) 

 

PRAŠYMAS  

DĖL DALYKO MODULIO PASIRINKIMO 

____________________ 

(data) 

Voveriškių mokyklos direktoriui 

 

Prašau leisti man ___klasės mokiniui(-ei), _____________ mokslo metais, lankyti 
 

___________________________________________________________________________________  
(dalyko modulio pavadinimas ) 

 

vadovaujamo mokytojo(os) _______________________________________. 
                                                     (mokytojo(os) v., pavardė) 
 

___________________________________________________ 
(mokinio vardas, pavardė, parašas)  

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________ 
(mokinio vardas, pavardė ) 

 

PRAŠYMAS  

DĖL DALYKO MODULIO PASIRINKIMO 

____________________ 

(data) 

Voveriškių mokyklos direktoriui 

 

Prašau leisti man ___klasės mokiniui(-ei), _____________ mokslo metais, lankyti 
 

___________________________________________________________________________________  
(dalyko modulio pavadinimas ) 

 

vadovaujamo mokytojo(os) _______________________________________. 
                                                     (mokytojo(os) v., pavardė) 
 

___________________________________________________ 
(mokinio vardas, pavardė, parašas)  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________ 
( ___ klasės mokinio vardas, pavardė ) 

 

PRAŠYMAS  

DĖL DALYKO MODULIO PASIRINKIMO 

____________________ 

(data) 

Voveriškių mokyklos direktoriui 

 

Prašau leisti man ___klasės mokiniui(-ei), _____________ mokslo metais, lankyti 
 

___________________________________________________________________________________  
(dalyko modulio pavadinimas ) 

 

vadovaujamo mokytojo(os) _______________________________________. 
                                                     (mokytojo(os) v., pavardė) 
 

___________________________________________________ 
(mokinio vardas, pavardė, parašas)  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 



Voveriškių mokykla 

 

 

 

PASIRENKAMOJO DALYKO PROGRAMOS PASIŪLA  

 

_____________ mokslo metai  

 

 

PROGRAMOS PAVADINIMAS  

 

 

MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ  

 

 

KURIAI KLASEI/ĖMS SKIRTA PROGRAMA  

 

 

PROGRAMAI PLANUOJAMAS VALANDŲ SKAIČIUS PER SAVAITĘ  

 

 

PROGRAMOS TIKSLAS, UŽDAVINIAI 

 

 

 

 

 

 

 

DARBO BŪDAI, METODAI, FORMOS  

 

 

 

 

 

ATSISKAITYMO FORMOS 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMĄ PARENGUSIO MOKYTOJO VARDAS, PAVARDĖ, PARAŠAS 

 

 

PROGRAMOS PARENGIMO DATA 

 



______________________________________________________ 
(mokinio vardas, pavardė ) 

 

PRAŠYMAS  

DĖL PASIRENKAMOJO DALYKO PASIRINKIMO 

____________________ 

(data) 

Voveriškių mokyklos direktoriui 

 

Prašau leisti man ___klasės mokiniui(-ei), _____________ mokslo metais, lankyti 
 

___________________________________________________________________________________  
(pasirenkamojo dalyko pavadinimas ) 

 

vadovaujamo mokytojo(os) _______________________________________. 
                                                     (mokytojo(os) v., pavardė) 
 

___________________________________________________ 
(mokinio vardas, pavardė, parašas)  

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________ 
(mokinio vardas, pavardė ) 

 

PRAŠYMAS  

DĖL PASIRENKAMOJO DALYKO PASIRINKIMO 

____________________ 

(data) 

Voveriškių mokyklos direktoriui 

 

Prašau leisti man ___klasės mokiniui(-ei), _____________ mokslo metais, lankyti 
 

___________________________________________________________________________________  
(pasirenkamojo dalyko pavadinimas ) 

 

vadovaujamo mokytojo(os) _______________________________________. 
                                                     (mokytojo(os) v., pavardė) 
 

___________________________________________________ 
(mokinio vardas, pavardė, parašas)  

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________ 
(mokinio vardas, pavardė ) 

 

PRAŠYMAS  

DĖL PASIRENKAMOJO DALYKO PASIRINKIMO 

____________________ 

(data) 

Voveriškių mokyklos direktoriui 

 

Prašau leisti man ___klasės mokiniui(-ei), _____________ mokslo metais, lankyti 
 

___________________________________________________________________________________  
(pasirenkamojo dalyko pavadinimas ) 

 

vadovaujamo mokytojo(os) _______________________________________. 
                                                     (mokytojo(os) v., pavardė) 
 

___________________________________________________ 
(mokinio vardas, pavardė, parašas)  

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 


