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 MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO MENŲ, KŪNO KULTŪROS 

IR KITŲ PRIVALOMŲJŲ DALYKŲ SAVAITINIŲ PAMOKŲ 

TVARKA 

 

 

1. Mokiniai gali būti atleisti nuo menų ir kūno kultūros, o išimties atvejais ir kitų privalomųjų dalykų 

savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo, jeigu: 

1.1. mokosi dailės, choreografijos, muzikos mokyklų baigiamojoje klasėje, sporto srities 

neformaliojo švietimo įstaigose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas  

ar kitas neformaliojo vaikų švietimo programas; 

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

2.Mokiniai gali būti atleidžiami nuo menų ar kūno kultūros pamokų,  jei šios pamokos yra 

pirmos arba paskutinės. 

3. Mokinys atleidžiamas gimnazijos direktoriaus įsakymu pristačius prašymą gimnazijos direktoriaus 

vardu (prašymo forma pridedama) ir pažymą/pažymėjimą su dalykų įvertinimais apie lankomą  

mokyklą ar meninės krypties neformaliojo švietimo įstaigą iki spalio 1 d.  Pakartotinai pažyma 

pristatoma likus 2 savaitėms iki antro pusmečio pabaigos. 

4. Prašymus ir pažymas mokiniai perduoda dalyko mokytojui. Mokytojas – kuratoriui, kuruojančiam 

tam tikrus mokomuosius dalykus. Kuratorius rengia įsakymo projektą dėl mokinių atleidimo nuo 

atitinkamo dalyko pamokų. Prašymai ir pažymos saugomi raštinėje.  

5. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys gali būti atleidžiamas, mokytojui 

susipažinus su neformaliojo vaikų švietimo programomis. Šios programos turi derėti su bendrųjų 

programų turiniu. 

Mokiniai, atleisti nuo minėtų dalykų pamokų,  suderina atsiskaitymų grafiką su dalyko 

mokytoju, gauna įvertinimą (pažymiu) už dalyko mokomąją medžiagą. Rezultatas įrašomas į e-

dienyną. 

6. Kai mokinys yra atleistas nuo pirmos ar paskutinės kūno kultūros ar menų pamokos, o kitos kūno 

kultūros ar menų  pamokos pagal tvarkaraštį nėra pirmos ir / ar paskutinės, tais atvejais mokinys 

privalo būti mokymosi erdvėje, kurioje vyksta pamoka. Už mokinį tuo metu atsako atitinkamo dalyko  

mokytojas.  

7. Nuo atitinkamo dalyko pamokų atleisti mokiniai privalo aktyviai dalyvauti mokyklos 

akademiniame, kultūriniame ar/ir sportiniame gyvenime, atstovauti mokyklą konkursuose, varžybose 

ir pan.  

8. 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 pavaduotojui. 

9. Mokiniai dėl sveikatos būklės ar laikinai dėl ligos atleidžiami nuo kūno kultūros pamokų lankymo, 

esant gydytojo rekomendacijai. Nuo pamokų lankymo, vadovaudamasis gydytojo pažyma – 

rekomendacija, mokinį atleidžia kūno kultūros mokytojas. 
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