
PATVIRTINTA 

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos 

direktoriaus 2019 m. rugsėjo 5 d. įsakymu 

Nr. V-133 

 

RADVILIŠKIO GRAŽINOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO MENŲ, 

FIZINIO UGDYMO IR KITŲ DALYKŲ PRIVALOMO PAMOKŲ (AR JŲ DALIES) LANKYMO 

TVARKA 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos mokinių atleidimo nuo menų (šokio, dailės, muzikos), 

fizinio ugdymo ir kitų privalomų dalykų pamokų (ar jų dalies) ir pasiekimų įvertinimų įskaitymo tvarkos 

(toliau Tvarka) tikslas – reglamentuoti atleidimo nuo atitinkamo dalyko pamokų (ar jų dalies) tvarką, 

pasiekimų įvertinimą. 

2. Mokinys, jeigu pageidauja, mokyklos direktoriaus įsakymu gali būti atleidžiamas nuo dalies ar visų 

pamokų lankymo tų dalykų, kurių mokosi formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose (muzikos, 

dailės, menų, sporto ir kitose) pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (ar yra jas baigęs) 

arba mokosi pagal kitas neformaliojo vaikų švietimo programas. 

3. Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos mokinių atleidimo nuo menų, fizinio ugdymo ir kitų 

dalykų privalomo pamokų (ar jų dalies) lankymo tvarka parengta vadovaujantis 2019–2020 ir 2020–2021 

mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-417, 

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos 2019–2020 mokslo metų ugdymo planu, patvirtintu 

mokyklos direktoriaus 2019 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. V-134B. 

 

II. ATLEIDIMO IR ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO TVARKA 

4. Mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), rašo prašymą (1 priedas) mokyklos direktoriui. Sprendimas 

priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui susipažinus su formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programų ar kitų neformaliojo švietimo programų turiniu, kuris turi derėti su 

Bendrųjų programų turiniu. Programas ar jų nuorodas mokyklai pateikia mokinys ar mokinio tėvai 

(globėjai, rūpintojai) kartu su prašymu atleisti nuo to dalyko pamokų iki mokyklos numatytos datos (iki 

einamųjų mokslo metų rugsėjo 30 d.). 

5. Sprendimai dėl mokinių atleidimo nuo dalyko pamokų lankymo, priimami mokyklos 

administracijos, dalyvaujant atitinkamo dalyko mokytojui. 



6. Mokinys, atleistas nuo kai kurių menų, fizinio ugdymo pamokų, jų metu gali užsiimti kita 

ugdomąja veikla arba mokytis individualiai. Mokykla užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių saugumą ir 

užimtumą, jeigu jie neišeina iš mokyklos patalpų. Mokiniui, išėjus iš mokyklos patalpų, atsakomybė už 

jo saugumą tenka mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams). Jeigu šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį 

yra pirmosios ar paskutinės, mokiniai mokyklos sprendimu gali į mokyklą atvykti vėliau arba išvykti 

ankščiau. Tėvai (globėjai, rūpintojai) įsipareigoja užtikrinti atleistų mokinių saugumą pirmos ir paskutinės 

pamokos metu. Apie tai mokykla informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus). 

7. Mokiniai, atleisti nuo kai kurių menų, fizinio ugdymo pamokų, talkina to dalyko mokytojams 

organizuojant renginius, dalyvauja mokyklos renginiuose ir atstovauja mokyklą miesto, šalies 

konkursuose, varžybose. 

8. Mokykla priima sprendimus dėl menų ar fizinio ugdymo dalykų vertinimų, gautų mokantis pagal 

formalųjį švietimą papildančias programas, įskaitymo ir konvertavimo į pažymius pagal dešimtbalę 

vertinimo skalę. 

9. Mokinys ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai) likus dviem savaitėms iki pusmečio pabaigos privalo 

dailės, muzikos, šokio ar fizinio ugdymo mokytojui pristatyti pažymą apie mokinio pasiekimų vertinimą 

iš formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos (muzikos, dailės, menų, sporto ir kt.). Dalyko 

mokytojas gali numatyti nuo dalyko pamokų atleistiems mokiniams tam tikrus atsiskaitymo darbus. 

10. Mokytojas (nuo kurio pamokų lankymo mokinys yra atleistas) su dalyko programos atsiskaitymo 

ar įskaitymo tvarka mokinius supažindina iki einamųjų metų rugsėjo 30 dienos. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

11. Sprendimus, dėl mokinio atleidimo nuo dalykų privalomo pamokų (ar jų dalies) lankymo, 

nenumatytus šioje Tvarkoje, priima mokyklos direktorius. 

12. Mokinių ar jų tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymai dėl atleidimo nuo dalykų privalomo pamokų (ar 

jų dalies) lankymo ir pažymos saugomos klasės mokinių bylose. 

13. Su šia Tvarka mokinius supažindina klasių vadovai iki einamųjų metų rugsėjo 5 d.  

14. Mokiniui, nesilaikančiam šios Tvarkos, atleidimas nuo pamokų gali būti atšauktas. Apie tai 

mokykla informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus). 

 

 

 

 

 

 



Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos mokinių,  

atleidimo nuo menų, fizinio ugdymo ir kitų dalykų  

privalomo pamokų (ar jų dalies) lankymo tvarkos  

1 priedas 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 

   (tėvo/motinos/globėjo(-os)/rūpintojo(-os) vardas ir pavardė) 

 

_______________________________________________________________________________________ 

    (gyvenamoji vieta (adresas), tel. nr.) 

 

 

Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos 

Direktoriui 

 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL ATLEIDIMO NUO MOKOMOJO DALYKO PRIVALOMO PAMOKŲ LANKYMO 

 

2019-     - 

Radviliškis 

 

 Prašau atleisti ________________________________________, ________klasės mokinį (-ę) 

     (mokinio vardas pavardė) 

nuo ____________________________________________________________pamokų lankymo, nes 

     (nurodyti mokomąjį dalyką) 

lanko/yra baigęs (-usi) _______________________________________________________________ 

     (nurodyti neformaliojo vaiko švietimo įstaigą) 

_________________________________________________________________________________ 

Pažyma pridedama. 

 

Su Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos mokinių, atleidimo nuo menų, fizinio ugdymo ir 

kitų dalykų privalomo pamokų (ar jų dalies) lankymo tvarka esu susipažinęs (-usi). 

 

Prisiimu atsakomybę už vaiko saugumą, kai jis nedalyvauja ____________________________ 

_______________________________________________________ pamokose. 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

(tėvo/motino/globėjo(-os)/rūpintojo(-os) parašas, vardas ir pavardė 




