PATVIRTINTA
Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus
2021 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr.V-319
VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO MENŲ, FIZINIO UGDYMO IR KITŲ PRIVALOMŲJŲ
DALYKŲ PAMOKŲ TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos mokinių atleidimo nuo menų, fizinio ugdymo
ir kitų privalomųjų dalykų pamokų tvarkos aprašas reglamentuoja progimnazijos mokinių, kurie mokosi
neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (yra jas baigę) ar kitas neformaliojo vaikų švietimo
programas (pvz., informacinių technologijų, programavimo ir kt.), atleidimo nuo dailės, muzikos, šokio,
fizinio ugdymo, išimties atvejais ir kitų dalykų pamokų (ar jų dalies) lankymo tvarką.
2. Tvarkos tikslas - užtikrinti mokinių mokymosi krūvio reguliavimą bei atleistų nuo
dailės, muzikos, šokio, fizinio ugdymo dalykų pamokų mokinių saugumą, jų užimtumą šių pamokų
metu, reikalingų dokumentų pristatymo, atsiskaitymo tvarką bei nustatyti (apibrėžti) mokyklos fizinio
ugdymo, dailės, muzikos, šokio mokytojų bei mokinių tėvų (globėjų) atsakomybę už mokinių saugumą.
II. ATLEIDIMO NUO ATITINKAMO DALYKO PAMOKŲ
ORGANIZAVIMO TVARKOS PRINCIPAI
3. Mokiniai progimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti atleisti nuo dailės, muzikos, šokio,
fizinio ugdymo, išimties atvejais ir kitų dalykų pamokų (ar jų dalies) lankymo, jeigu:
3.1. mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas ar
kitas neformaliojo vaikų švietimo programas (muzikos, dailės, menų, sporto ir kitas) ar jas yra baigę;
3.2. einamaisiais mokslo metais yra dalykų, nuo kurių yra atleidžiami, nacionalinių ar
tarptautinių olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojai.
4. Mokiniai, kurie yra baigę ar mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą
papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas ar
kitas neformaliojo vaikų švietimo programas arba einamaisiais mokslo metais yra tapę nacionalinių ar
tarptautinių olimpiadų, konkursų nugalėtojais, gali būti atleidžiami nuo dailės, muzikos, šokio, fizinio
ugdymo, išimties atvejais ir kitų dalykų pamokų (ar jų dalies) lankymo progimnazijos direktoriaus
įsakymu, jeigu progimnazijos direktoriui pateikia prašymą bei pažymą apie lankomą (baigtą) mokyklą
arba laimėjimą/-us patvirtinantį dokumentą.
5. Už vaiką iki 14 metų prašymą (1 priedas) teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). Prašymas
dėl atleidimo nuo dailės, muzikos, šokio, kūno kultūros, išimties atvejais ir kitų dalykų pamokų (ar jų
dalies) lankymo turi būti suderintas su mokomojo dalyko mokytoju ir klasės vadovu. Sprendimas
priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui susipažinus su neformaliojo
vaikų švietimo programomis. Šios programos turi derėti su bendrųjų programų turiniu.
6. Klasės vadovas prašymą bei pažymą apie neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą
papildančio ugdymo mokyklos lankymą arba laimėjimą/-us patvirtinančio dokumento kopiją perduoda
direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kuruojančiam dalyką, nuo kurio pamokų lankymo mokinys bus
atleidžiamas.
7. Leidimas įforminamas direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į mokinių tėvų prašymus.
8. Direktoriaus įsakymo, dėl atleidimo nuo menų, fizinio ugdymo ar kitų privalomųjų dalykų
savaitinių pamokų, vykdymo kontrolė pavedama klasės vadovui.
9. Prašymai ir pažymos saugomi mokinių asmens bylose.
10. Tarptautinių ar nacionalinių olimpiadų, konkursų nugalėtojai, atleisti nuo dalyko pamokų (ar
jų dalies) lankymo, pusmečio pabaigoje ir pasibaigus mokslo metams kartu su dalyko mokytoju ir dalyką

kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju ugdymui aptaria dalyko pasiekimų įskaitymą, kurį dalyko
mokytojas įrašo į asmens bylą.
11. Mokykla priima sprendimus dėl menų, fizinio ugdymo ar kitų privalomųjų dalykų vertinimų,
gautų mokantis pagal formalųjį švietimą papildančias programas, įskaitymo ir konvertavimo į pažymiais
pagal dešimties balų vertinimo sistemą.
12. Nuo atitinkamo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo atleisti mokiniai gali gauti
aukščiausią įvertinimą neatsižvelgiant į neformaliojo švietimo įstaigos pateiktą vadovo vertinimą, jei
aktyviai dalyvauja progimnazijos sportiniame ar kultūriniame gyvenime, garsina progimnazijos vardą
mieste, šalyje ar už jos ribų.
13. Mokinys, pusmečio pabaigoje yra įvertinamas pažymiu (arba įskaita) po to, kai atsiskaito
mokomojo dalyko mokytojui už privalomojo dalyko programą ar programos dalį (pusmečio kursą).
Dalyko mokytojas gali numatyti nuo dalyko pamokų atleistiems mokiniams tam tikrus atsiskaitymo
darbus arba kitas susitartas su mokiniu atsiskaitymo formas. Neatsiskaitęs mokinys praranda teisę nuo
kito trimestro nelankyti privalomųjų dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) ir laikomas „neatestuotu”.
14. 1–4 klasių mokiniai atleidžiami nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų, jei pagal
tvarkaraštį pamoka yra pirma arba paskutinė. Už atleistų nuo pamokų mokinių saugumą pirmos ir
paskutinės pamokų metu atsako tėvai.
15. 5–8 klasių mokiniai atleidžiami nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų,
nepriklausomai nuo pamokos laiko.
16. Mokinys, atleistas nuo atitinkamų menų ar sporto srities dalykų pamokų, jų metu gali užsiimti
kita veikla arba mokytis individualiai. Mokykla užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių saugumą, jei jie
neišeina iš progimnazijos. Mokinys privalo būti mokytojo nurodytoje erdvėje, laikytis mokinio elgesio
taisyklių. Kai šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, už mokinių saugumą
atsako tėvai (globėjai, rūpintojai).
17. Mokiniui, pažeidusiam mokytojo nurodymus, nesilaikančiam mokinio elgesio taisyklių,
atleidimas nuo pamokų gali būti atšaukiamas. Tokiu atveju mokinys turi lankyti dalyko pamokas iki
mokslo metų pabaigos.
18. Mokiniui, kuris atstovauja mokyklai varžybose, konkursuose, olimpiadose per atostogas,
savaitgalio ar švenčių dienomis, tos dienos įskaitomos į mokinio ugdymosi dienų skaičių. Mokinio tėvų
(globėjų/ rūpintojų) prašymu poilsio dienos gali būti nukeliamos į artimiausias darbo dienas.
19. Mokiniui, kuris dalyvauja šalies ir tarptautinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose, gali
būti suteikiamas laikas joms pasiruošti. Šis laikas įskaitomas į ugdymosi dienų skaičių.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Klasių vadovai klasės valandėlių metu, dailės, muzikos, šokio, fizinio ugdymo, kitų
mokomųjų dalykų mokytojai, esant poreikiui, savo pamokų metu supažindina mokinius su šia Tvarka.
21. Dėl nenumatytų šioje Tvarkoje atvejų, išsiaiškinęs ir įvertinęs situaciją su mokiniu, jo klasės
vadovu, dalyko mokytoju bei direktoriaus pavaduotoju, sprendimą dėl atleidimo nuo dalyko pamokų
priima progimnazijos direktorius.
22. Tvarka gali būti keičiama vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio ugdymo programų
bendraisiais ugdymo planais bei atsiradus naujiems dokumentams, reglamentuojantiems šios veiklos
organizavimą.
_______________________

Mokinių atleidimo nuo menų, fizinio ugdymo ir
kitų privalomųjų dalykų pamokų tvarkos aprašo
1 priedas
_______________________________________________________________
Vieno iš tėvų (globėjų / rūpintojų) vardas, pavardė
_______________________________________________________________
(Adresas, telefonas, el.p.)

Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos
Direktoriui
PRAŠYMAS
DĖL ATLEIDIMO NUO ……………………….………. PAMOKŲ
20…. - ….. - …..
Vilnius

Prašau mano (sūnų, dukrą) ………………………………………………
(reikiamą pabraukti)

…… klasės mokinį(-ę)

(vardas, pavardė)

(klasė)

atleisti nuo ………………………………………………………….pamokos, kadangi mokosi (lanko)
(dailės, muzikos, fizinio ugdymo ar kt. (įrašyti reikiamą dalyką)

……………………………………………………….……………………………… užsiėmimus.
(įrašyti lankomos ugdymo įstaigos pavadinimą)

Užsiėmimai vyksta ............... kartus per savaitę po ................ val.
Pridedame tai įrodančius dokumentus.
Esame susipažinę su Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos mokinių atleidimo nuo menų, fizinio
ugdymo ir kitų privalomųjų dalykų pamokų tvarkos aprašu.
……………….…………………..………………
Vieno iš tėvų (globėjų / rūpintojų) vardas, pavardė

…..…………………
(parašas)

Susipažinau / sutinku:
…………………………………………………
Klasės vadovo vardas, pavardė

……………………..
(parašas)

Susipažinau / sutinku:
…………………………………………………
Mokomojo dalyko mokytojo vardas, pavardė

……………………..
(parašas)

