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įsakymu Nr.
MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO DAILĖS, MUZIKOS, KŪNO KULTŪROS
IR KITŲ PRIVALOMŲ DALYKŲ PAMOKŲ
TVARKOS APRAŠAS
I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių atleidimo nuo dailės, muzikos, kūno kultūros ir kitų privalomų dalykų
pamokų tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis 2015–2016 ir 2016–2017 m. m. pagrindinio ir
vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2015 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. V-457, 84, 85, 86 punktais.
2. Tvarkos aprašo tikslas – užtikrinti mokinių mokymosi krūvio reguliavimą bei atleistų
nuo dailės, muzikos, kūno kultūros ir kitų privalomų dalykų pamokų mokinių saugumą, jų
užimtumą šių pamokų metu, reikalingų dokumentų pristatymo, atsiskaitymo tvarką.
3. Nustatyti (apibrėžti) mokyklos dailės, muzikos, kūno kultūros ir kitų privalomų
dalykų mokytojų bei mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atsakomybę už mokinių saugumą.
II. MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO DAILĖS, MUZIKOS, KŪNO KULTŪROS IR KITŲ
PRIVALOMŲ DALYKŲ PAMOKŲ REIKALINGŲ DOKUMENTŲ PRISTATYMO BEI
ATSISKAITYMO TVARKA.
4. Mokiniai gali būti atleisti nuo dailės, muzikos ar kūno kultūros, o išimties atvejais ir
kitų privalomųjų dalykų savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo, jeigu:
4.1. mokosi dailės, muzikos, menų mokyklose ar yra jas baigę;
4.2. mokosi sporto srities neformaliojo vaikų švietimo įstaigose;
4.3. einamaisiais mokslo metais tapo tarptautinių ar nacionalinių olimpiadų, konkursų
nugalėtojais.
5. Mokinys nuo pamokų (ar jų dalies) atleidžiamas mokyklos direktoriaus įsakymu
vieneriems mokslo metams ar jų daliai. Elektroniniame dienyne atleistų nuo pamokų mokinių
lankomumas nežymimas.
6. Tarptautinių ar nacionalinių olimpiadų, konkursų nugalėtojai (1–3 vietos)
einamaisiais mokslo metais gali būti atleidžiami nuo atitinkamo dalyko pamokų (ar jų dalies)
lankymo, pateikę mokyklos direktoriui motyvuotą tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą, suderintą su
dalyko mokytoju ir klasės auklėtoju, ir laimėjimą patvirtinančius dokumentus.
7. Mokslo metų pradžioje mokiniai, kurie mokosi dailės, muzikos, menų, neformaliojo
vaikų švietimo įstaigose ar yra jas baigę, mokosi sporto srities neformaliojo švietimo įstaigose,
pateikia mokyklos direktoriui motyvuotą tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą, suderintą su dalyko
mokytoju ir klasės auklėtoju, ir pažymą apie mokinio mokymąsi dailės, muzikos, meno, sporto
mokykloje arba dailės, muzikos ar menų neformaliojo švietimo įstaigos baigimo pažymėjimą.
Pateikus šiuos dokumentus direktoriaus įsakymu leidžiama nelankyti dailės, muzikos, kūno kultūros
dalykų pamokų.
8. Abiem atvejais nelankyti pamokų leidžiama, jeigu pagal tvarkaraštį pamoka yra
pirma arba paskutinė. Pasikeitus tvarkaraščiui prašymas dėl atleidimo svarstomas pakartotinai.
9. Pusmečio pabaigoje mokinys pateikia pažymą, apie neformaliojo švietimo įstaigos
lankymą ir pasiekimus, tik tuomet jam išvedamas pusmečio ir metinis įvertinimai.

10. Jei mokinys yra baigęs neformaliojo švietimo įstaigą, dalyko mokytojas gali
užskaityti baigimo dokumente įrašytus atitinkančius programą vertinimus arba paskirti mokiniui
įskaitą žinioms ir gebėjimams patikrinti.
11. Mokinys, pusmečio pabaigoje laiku nepristatęs iš neformaliojo švietimo įstaigos
pažymos apie lankymą ir pasiekimus, yra įvertinamas pažymiu (arba įskaita) atsiskaitęs mokomojo
dalyko mokytojui už privalomojo dalyko programą ar programos dalį (pusmečio kursą).
Atsiskaitymo formą numato mokytojas.
12. Jeigu pusmečio eigoje mokinys nustoja lankyti meno arba sporto mokyklą, apie tai
turi informuoti direktoriaus pavaduotoją ugdymui.
13. Per pamokas, nuo kurių atleisti, mokiniams rekomenduojama užsiimti kita veikla
arba mokytis individualiai, naudotis bibliotekos paslaugomis, atlikti namų darbus. Mokykla
užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių saugumą, jei jie neišeina iš mokyklos. Už mokinio saugumą
už mokyklos ribų atsakomybę prisiima tėvai (globėjai, rūpintojai) tai nurodydami motyvuotame
prašyme.
14. Tarptautinių ar nacionalinių olimpiadų, konkursų nugalėtojai pusmečio (metų)
pradžioje mokiniams, kuriems direktoriaus įsakymu leista nelankyti atitinkamo privalomo dalyko
pamokų, mokytojas skiria užduotis pusmečiui, nustato atsiskaitymo laiką ir formą, supažindina juos
su vertinimo tvarka. Pusmečių ir metiniai įvertinimai fiksuojami elektroniniame dienyne.
15. Jei mokinys nepristato pažymos ir neatsiskaito už privalomojo dalyko programą ar
programos dalį (pusmečio kursą) nustatytu laiku, direktoriaus įsakymu leidimas nelankyti
atitinkamo dalyko pamokų yra atšaukiamas, o mokinys laikomas „neatestuotu”.
16. Nuo atitinkamo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) atleisti mokiniai gali gauti
aukščiausią įvertinimą neatsižvelgiant į neformaliojo švietimo įstaigos pateiktą vertinimą, jei
aktyviai dalyvauja mokyklos sportiniame ar kultūriniame gyvenime, garsino mokyklos vardą
rajone, apskrityje ar respublikoje ar už jos ribų.
17. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai, pažymos, direktoriaus įsakymai
saugomi raštinėje, kopijos - pas direktoriaus pavaduotoją ugdymui ir mokinių asmens bylose.
18. Pavaduotojas ugdymui rengia įsakymą dėl mokinių atleidimo nuo atitinkamo
dalyko pamokų (ar jų dalies).
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Tvarkos aprašas gali būti keičiamas ar papildomas pasikeitus dokumentams,
reglamentuojantiems šios veiklos organizavimą.
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