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VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS  GIMNAZIJOS  

MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO MENŲ, KŪNO KULTŪROS IR KITŲ PRIVALOMŲJŲ 

DALYKŲ SAVAITINIŲ (AR JŲ DALIES) PAMOKŲ TVARKA 

  

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

dalykų savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo, jeigu:    

1.1. mokosi dailės, muzikos, menų mokyklose ar yra jas baigę;   

1.2. mokosi sporto srities neformaliojo švietimo įstaigose;   

1.3. einamaisiais mokslo metais ruošiasi tarptautinėms ar nacionalinėms olimpiadoms, 

konkursams ar yra jų nugalėtojai.   

2. Mokinys nuo pamokų (ar jų dalies) atleidžiamas gimnazijos direktoriaus įsakymu.   

3. Tarptautinių ar nacionalinių olimpiadų, konkursų nugalėtojai einamaisiais mokslo metais ar 

mokiniai, kurie jiems ruošiasi, gali būti atleidžiami nuo atitinkamo dalyko dalies savaitinių pamokų 

lankymo, jeigu klasės vadovui pateikia laisvos forma prašymą (prašymą paduoda mokinys ar mokinio 

(iki 14 metų) tėvai) gimnazijos direktoriaus vardu, nurodant priežastis, dėl kurių galėtų būti atleistas 

nuo privalomųjų dalyko dalies savaitinių pamokų. Prašymas turi būti suderintas su dalyko mokytoju.   

4. Klasės vadovas prašymą perduoda dalyką kuruojančiam pavaduotojui, kuris rengia įsakymą 

dėl mokinio atleidimo nuo dalyko dalies savaitinių pamokų.   

5. Mokinys, pageidaujantis nelankyti menų ar kūno kultūros privalomojo dalyko savaitinių 

pamokų (ar jų dalies), ar mokinio (iki 14 metų) tėvai iki rugsėjo 10 d. pateikia klasės vadovui prašymą 

gimnazijos direktoriaus vardu (Priedas Nr.1) ir pažymą apie lankomą (ar baigtą) mokyklą.   

6. Klasės vadovas prašymus ir pažymas perduoda pavaduotojui ugdymui, kuruojančiam menų 

ar kūno kultūros mokomuosius dalykus.   

7. Pavaduotojas ugdymui rengia įsakymą dėl mokinių atleidimo nuo atitinkamo dalyko 

savaitinių pamokų (ar jų dalies).   

8. Prašymai ir pažymos saugomi vadovaujantis Bendrųjų dokumentų ir Bendrojo lavinimo 

mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklėmis.    

9. Mokiniai, atleisti nuo menų ar kūno kultūros privalomųjų dalyko savaitinių pamokų (ar jų 

dalies), pažymą apie lankomą mokyklą pakartotinai pristato likus 2 savaitėms iki kiekvieno pusmečio 

pabaigos.   

10. Mokiniai, atleisti nuo kūno kultūros pamokų (ar jų dalies) lankymo, pusmečio pabaigoje 

pristato sporto srities neformaliojo švietimo įstaigos trenerio įvertinimą apie mokinio sportinę veiklą 

(Priedas Nr.2).   

11. Mokiniai, atleisti nuo menų pamokų lankymo (ar jų dalies) lankymo, pusmečio pabaigoje 

pristato neformaliojo švietimo įstaigos būrelio vadovo įvertinimą apie mokinio meninę veiklą (Priedas 

Nr.3).   
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12. Kūno kultūros ar menų mokytojai nuo atitinkamo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) 

atleistiems mokiniams pusmetinius įvertinimus surašo į elektroninį dienyną atsižvelgdami į sporto 

srities neformaliojo švietimo įstaigos trenerio ar neformaliojo švietimo būrelio vadovo įvertinimą. 

Neformaliojo švietimo programų turinys turi derėti su bendrųjų programų turiniu. Kūno kultūros ar 

menų mokytojai turi susipažinti su šiomis programomis.  

13. Nuo atitinkamo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) atleisti mokiniai gali gauti 

aukščiausią įvertinimą neatsižvelgiant į neformaliojo švietimo įstaigos pateiktą trenerio ar būrelio 

vadovo vertinimą, jei aktyviai dalyvauja gimnazijos sportiniame ar kultūriniame gyvenime, garsino 

gimnazijos vardą mieste, respublikoje ar už jos ribų.   

14. Mokinys, pusmečio pabaigoje laiku nepristatęs neformaliojo švietimo įstaigos trenerio ar 

būrelio vadovo įvertinimo, praranda teisę nuo kito pusmečio nelankyti privalomųjų dalyko savaitinių 

pamokų (ar jų dalies).   

15. Per pamokas, nuo kurių mokiniai atleisti, užsiima kita veikla arba mokosi individualiai 

gimnazijos skaitykloje,  naudojasi bibliotekos paslaugomis, atlieka namų darbus.   

16. Klasės vadovai užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių saugumą, jei jie neišeina iš 

gimnazijos.    

17. Atleisti nuo pamokų mokiniai į pirmą ar paskutinę pamoką neateina. Už moksleivių, tuo 

metu nesančių gimnazijoje, saugumą atsako tėvai.  

 

 

_________________________ 
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Priedas Nr.1. 

_________________________________________________________________________ 
(mokinio ar mokinio (iki 14 metų) tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė) 

___________________ 
(klasė) 

  

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 

direktorei Danutai Silienei 

  

PRAŠYMAS 

DĖL ATLEIDIMO NUO MOKOMOJO DALYKO PAMOKŲ LANKYMO 

 

_________________ 
(data) 

 

Vilnius 

 

             Prašau atleisti mane (mano sūnų, dukrą) nuo  ___________________________________          
                                                                            (nurodyti dalyką) 

pamokų lankymo. 

 

 

Lankau /esu baigęs (mokinys lanko, yra baigęs)_________________________________________ 
                         (pabraukti  reikalingą)                                                       (nurodyti mokyklą) 

 

Su „Mokinių atleidimo nuo menų, kūno kultūros ir kitų privalomųjų dalykų savaitinių (ar jų dalies) 

pamokų tvarka“ esu susipažinęs. 

                    

________________________________ 

                                                                                                                                           (mokinio/tėvų parašas) 
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Priedas Nr.2. 

____________________________________________________________ 
(neformaliojo ugdymo įstaigos pavadinimas) 

  

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 

direktorei Danutai Silienei 

  

  

PRANEŠIMAS 

DĖL KŪNO KULTŪROS PASIEKIMO VERTINIMO 

____________ 

(data) 

                      Pranešame Jums, kad Jūsų gimnazijos mokinys (-ė)_______________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

                                                                   (vardas, pavardė, gimimo data) 

 

lanko ________________________________________________________________________ 
                                                                    (užsiėmimo rūšis) 

                      Užsiėmimai vyko ____ kartus per savaitę po ____ val. 

Siūlome šio mokinio(-ės) kūno kultūros pasiekimus vertinti _____________________________ 
                                                                                                      (nurodyti įvertinimą 10 balų sistemoje) 

 

 

Treneris___________________________________________________ 
                                                                                       (parašas, vardas, pavardė) 

                     

Direktorius  ___________________________________________________ 
(parašas, vardas, pavardė) 

 A. V. 

Pastaba: Pranešimas be neformaliojo švietimo įstaigos antspaudo negalioja. 
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Priedas Nr.3. 

______________________________________________________ 
(neformaliojo ugdymo įstaigos pavadinimas) 

  

Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos 

direktorei Danutai Silienei 

 

PRANEŠIMAS 

DĖL MENŲ PASIEKIMO VERTINIMO 

____________ 
(data) 

  

                      Pranešame Jums, kad Jūsų gimnazijos mokinys(-ė)  

______________________________________________________________________________ 
                                                        (vardas, pavardė, gimimo data) 

 

lanko ___________________________________________________________________________ 
                                                           (užsiėmimo rūšis) 

                      Užsiėmimai vyko ____ kartus per savaitę po ____ val. Siūlome šio mokinio(-ės) 

 pasiekimus vertinti ______________________________________ 
                                         (nurodyti įvertinimą 10 balų sistemoje) 

 

 

Vadovas __________________________________________ 
(parašas, vardas, pavardė) 

Direktorius  _______________________________________________________ 
(parašas, vardas, pavardė) 

  

A. V. 

 
Pastaba: Pranešimas be neformaliojo švietimo įstaigos antspaudo negalioja. 


