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PATVIRTINTA 

Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos  

direktoriaus 2022-08-24 

įsakymu Nr. V-143 

 

VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO FIZINIO UGDYMO, 

MENŲ PAMOKŲ (JŲ DALIES) IR PASIEKIMŲ ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos mokinių atleidimo nuo fizinio ugdymo, menų pamokų (jų dalies) ir 

pasiekimų įvertinimų įskaitymo tvarkos aprašo (toliau Aprašas) tikslas – reglamentuoti atleidimo 

nuo atitinkamo dalyko pamokų (ar jų dalies) tvarką, pasiekimų įvertinimą. 

2. Nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo gali būti atleidžiami 

1–8 klasių ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai, besimokantys dailės, choreografijos, muzikos 

mokyklų baigiamojoje klasėje, sportinės krypties neformaliojo švietimo įstaigose, turinčiose teisę 

vykdyti neformalųjį vaikų švietimą (sporto mokyklose).  

 

 

II. ATLEIDIMO TVARKA 

3. Mokiniai gali būti atleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) 

lankymo tik jo tėvų (globėjų, rūpintojų), klasės vadovo ir atitinkamo dalyko mokytojo bendru 

sutarimu: 

3.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pateikti nustatytos formos prašymą (1 priedas); 

3.2. tėvai (globėjai, rūpintojai) ir (ar) mokinys turi suderinti prašymą su dalyko mokytoju ir klasės 

vadovu; 

3.3. tėvai (globėjai, rūpintojai) ir (ar) mokinys turi pateikti menų (dailės, choreografijos, muzikos), 

sporto mokyklos nustatytos formos pažymą (toliau – Pažyma); 

4. 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. 

5. Su dalyko mokytoju ir klasės vadovu suderintą prašymą ir pažymą klasės vadovas perduoda 

kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 

6. Jei suderintas prašymas ir pažyma pateikiami iki einamųjų metų rugsėjo 25 dienos, mokiniai 

atleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo I 

pusmečiui. II pusmečiui pažymos ir prašymai kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui turi 

būti pateikiami ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki II pusmečio pradžios. 

7. Mokinių atleidimas įforminamas pusmečiams direktoriaus įsakymu. 

8. Mokiniai, atleisti nuo menų ar fizinio ugdymo pamokų, pagal tvarkaraštį turintys to dalyko pirmą ar 

paskutinę pamoką, pamokoje gali nedalyvauti. Už vaikų saugumą pirmos ir paskutinės pamokos 

metu atsako tėvai (globėjai, rūpintojai). 

9. Jei pamokos vyksta kitu laiku, mokiniai privalo dalyvauti pamokose. 
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III. ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMAS 

10. Atleistų nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo mokinių 

pasiekimai vertinami pasiekimų lygiais (1–4 klasėse), pažymiu (5–8, I–IV gimnazijos klasėse). 

11. Mokytojai privalo supažindinti mokinius su atitinkamo dalyko programa tiems mokslo metams, 

nurodyti konkrečias temas (užduotis, normatyvus, pratimus, darbus), iš kurių privaloma atsiskaityti. 

12. Mokiniai, atleisti nuo atitinkamo privalomojo dalyko, suderina atsiskaitymų grafiką su dalyko 

mokytoju, gauna įvertinimą (pažymiu) už dalyko mokomąją medžiagą.  

13. Jei mokinys be pateisinamosios priežasties laiku neatsiskaito už dalyko I pusmečio programą, jis II 

pusmetyje privalo lankyti dalyko pamokas. Direktoriaus įsakymas dėl atleidimo atšaukiamas 

mokytojo siūlymu.  

14. Jei mokinys be pateisinamosios priežasties laiku neatsiskaito už dalyko II pusmečio programą, jam 

skiriami papildomi darbai. 

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

15. Su šiuo Aprašu mokinius supažindina klasių vadovai iki einamųjų metų rugsėjo 5 d. 

16. Mokinys, pažeidęs Aprašo reikalavimus, netenka teisės pasinaudoti galimybe būti atleistam nuo 

atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo. 

 

 

__________________________________________
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Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos 

mokinių atleidimo nuo fizinio ugdymo, menų pamokų (jų dalies) 

ir pasiekimų įvertinimų įskaitymo tvarkos aprašo 

1 priedas 

 

 

__________________________________________________________________________ 

(Tėvo, mamos, globėjo (rūpintojo) vardas, pavardė) 

 

Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos 

Direktorei Daivai Pilukienei 

 

 

PRAŠYMAS 

 

DĖL ATLEIDIMO NUO PAMOKŲ 

 

20.....-.....-..... 

Vilnius 

 

 

 

 Prašau mano sūnų (dukrą) / globotinį (-ę) .....................................................................................,  

 

.................... klasės mokinį (ę), atleisti nuo........................................................................... pamokų, nes  

                                                                                            (nurodyti dalyką) 

 

 □   mokosi dailės, choreografijos, muzikos mokyklų baigiamojoje klasėje 

 

□   mokosi sporto srities neformaliojo švietimo įstaigose pagal atitinkamas formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programas ir šios programos dera su bendrųjų programų turiniu  

 
 (pažymėti tinkamą) 

 

Pridedame tai įrodančius dokumentus.  

Užtikrinu, kad sūnus (dukra) / globotinis (-ė) (reikia pabraukti) atvyks į antrą pamoką, jei pamoka 

tvarkaraštyje yra pirma ir vyks namo, jei pamoka tvarkaraštyje yra paskutinė. Prisiimu atsakomybę už 

jo (jos) saugumą tuo metu. 

Užtikrinu, kad sūnus (dukra) / globotinis (-ė) (reikia pabraukti) dalyvaus pamokoje, kai pamoka 

tvarkaraštyje yra ne pirma ir ne paskutinė. 

Esame susipažinę su gimnazijos mokinių atleidimo nuo fizinio ugdymo, menų pamokų (jų dalies) ir 

pasiekimų įvertinimų įskaitymo tvarkos aprašu. 

 

 

 

                                                      ................................................................................ 

                                                                         (vardas, pavardė, parašas) 


