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MOKINIŲ ATLEIDIMO NUOMENŲ, KŪNO KULTŪROS IR KITŲ DALYKŲ
PRIVALOMO PAMOKŲ (AR JŲ DALIES) LANKYMO TVARKA

1. Mokinys gimnazijos vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas nuo dailės, muzikos, šokio,
kūno kultūros pamokų, išimties atvejais – ir nuo kitų dalykų pamokų (ar jų dalies) lankymo, jei:

1.1. mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo
mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (yra jas baigęs) ar
kitas neformaliojo vaikų švietimo programas. Sprendimas priimamas, dalyko, nuo kurio pamokų
mokinys atleidžiamas, mokytojui susipažinus su formalųjį švietimą papildančio ugdymo ar
neformaliojo vaikų švietimo programomis. Šių programų turinys turi derėti su Bendrųjų programų
turiniu.

1.2. yra tarptautinių ir nacionalinių olimpiadų, konkursų nugalėtojai einamaisiais mokslo
metais.

2. Mokinys atleidžiamas gimnazijos direktoriaus įsakymu pristačius prašymą gimnazijos
direktoriaus vardu (prašymo forma pridedama) ir pažymą/pažymėjimą su dalykų įvertinimais apie
lankomą (ar baigtą) mokyklą iki spalio 1 d.

3. Prašymus ir pažymas mokiniai perduoda dalyko mokytojui. Mokytojas – gimnazijos
administratoriui, kuris rengia įsakymo projektą dėl mokinių atleidimo nuo atitinkamo dalyko
pamokų. Prašymai ir pažymos saugomi direktoriaus kabinete.

4. Nuo atitinkamo dalyko pamokų atleisti mokiniai privalo aktyviai dalyvauti gimnazijos
akademiniame, kultūriniame ar/ir sportiniame gyvenime, atstovauti gimnazijai konkursuose,
varžybose ir pan.

5. Mokiniai, atleisti nuo atitinkamo dalyko pamokų lankymo, pusmečio pabaigoje pristato
neformaliojo vaikų švietimo įstaigos mokytojo/vadovo įvertinimą apie mokinio veiklą (pranešimo
forma pridedama).

6. Mokinių pasirinktas meninis ugdymas gali būti integruojamas į neformalųjį ugdymą
gimnazijoje ar už jos ribų:

6.1. mokiniai, lankantys meninės krypties neformaliojo švietimo įstaigas, iki spalio 1 d.
pasirinkto menų dalyko mokytojui pristato pažymą apie užsiėmimų lankymą ne gimnazijoje;

6.2. menų dalykas vertinamas pažymiu trimestro pabaigoje, gavus neformaliojo švietimo
įstaigos ar gimnazijos būrelio vadovo įvertinimą apie mokinio veiklą pagal gimnazijos pateiktą
formą;

6.3. Tarptautinių ar nacionalinių olimpiadų, konkursų nugalėtojai einamaisiais mokslo
metais gali būti atleidžiami nuo atitinkamo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo.
Atleidimas ir pasiekimų įskaitymas aptariamas dalyvaujant mokiniui, mokytojui ir dalyką
kuruojančiam skyriaus vedėjui.

8. Mokiniai dėl sveikatos būklės ar laikinai dėl ligos atleidžiami nuo kūno kultūros pamokų
lankymo esant gydytojo rekomendacijai. Nuo pamokų lankymo, vadovaudamasis gydytojo pažyma
ar tėvų prašymu– rekomendacija, mokinį atleidžia kūno kultūros mokytojas.



9. Gimnazija užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių saugumą mokiniams būnant
gimnazijos teritorijoje (jei pamoka pirma ar paskutinė, mokinys gali į ją neateiti, viduryje pamokų
mokinys negali išeiti iš gimnazijos teritorijos be mokytojų ar tėvų leidimo).

10. Per pamokas, nuo kurių mokiniai atleisti, rekomenduojama ruoštis kitų dalykų
pamokoms gimnazijos patalpose, skaityti grožinę, mokslinę literatūrą ir pan. Išeiti iš gimnazijos
patalpų, jei pamoka nėra pirma ar paskutinė, neleidžiama.

_______________________________________



VŠĮ ,,VAIVORYKŠTĖS TAKO” GIMNAZIJOS VILNIAUS FILIALAS

_________klasės mokinio(-ės) ____________________________________________________

VŠĮ ,,Vaivorykštės tako“ gimnazijos
Vilniaus filialo direktoriui
Vytautui Verikui

PRAŠYMAS

DĖL ATLEIDIMO NUOMOKOMOJO DALYKO PRIVALOMO PAMOKŲ LANKYMO

______________
(data)
Vilnius

1. Prašau atleisti mane nuo ___________________________________________________
(nurodyti dalyką)

privalomo pamokų (ar jų dalies) lankymo.

2. Lankau /esu baigęs _______________________________________________________
(pabraukti reikalingą) (nurodyti mokyklą)

________________________________________________________________________________________________

3. Pridedu ________________________________________________________________
(nurodyti pridedamo dokumento

________________________________________________________________________________________________
pavadinimą, numerį, datą)

4. Su Mokinių atleidimo nuo menų, kūno kultūros ir kitų privalomųjų dalykų savaitinių
pamokų tvarka esu susipažinęs.

_____________________________________________________________________
(mokinio vardas, pavardė, parašas)

Klasės auklėtojas _______________ ________________________________
(parašas) (vardas, pavardė)



________________________________________________________________________________

(neformaliojo ugdymo įstaigos pavadinimas)

VŠĮ ,,Vaivorykštės tako“ gimnazijos
Vilniaus filialo direktoriui
Vytautui Verikui

PRANEŠIMAS

DĖL .....................................................PASIEKIMŲ VERTINIMO
(dalyko pavadinimas)

________________
(data)

Pranešame, kad Jūsų gimnazijos mokinys (-ė)

________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, gimimo data)

lanko___________________________________________________________________________.
(užsiėmimo rūšis)

Užsiėmimai vyko___________ kartus per savaitę po ________ val.

Mokytojas/vadovas _______________________________________________
(vardas, pavardė)

Siūlome šio mokinio (-ės) ....................pasiekimus vertinti _____________________.
(nurodyti įvertinimą 10 balų sistemoje)

Direktorius __________________ ____________________________
(parašas) (vardas, pavardė)

A. V.

Pastaba. Pranešimas be neformaliojo vaikų švietimo įstaigos spaudo negalioja.


