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VILNIAUS „SIETUVOS“ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ, 

ATLEISTŲ NUO PAMOKŲ, UŽIMTUMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Atleidimo nuo atskirų dalykų mokymosi tvarka reglamentuoja Vilniaus „Sietuvos“ 

progimnazijos mokinių, lankančių (ar baigusių) specializuotas valstybines ar savivaldybių meno 
ar sporto mokyklas, kuri įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintą 

programą, atleidimą nuo dailės, muzikos, kūno kultūros pamokų, atsiskaitymo formas, taip pat 

užimtumą minėtų mokinių ir laikinai atleistų dėl ligos nuo kūno kultūros ar technologijų pamokų 

bei laisvos dienos suteikimą mokiniams, kurie atstovauja mokyklą varžybose, olimpiadose ir pan. 

 

II  SKYRIUS  

ATLEIDIMO NUO ATSKIRŲ DALYKŲ MOKYMOSI ĮFORMINIMAS 

 

2. Mokiniai gali būti atleidžiami nuo atitinkamų užsiėmimų direktoriaus įsakymu. 

2.1. Mokinio, kuris mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas ir pageidauja būti 

atleidžiamas nuo dalies ar visų konkretaus dalyko pamokų, tėvai mokyklos vadovui iki einamųjų 

mokslo metų rugsėjo 30 d pateikia: 

2.1.1. prašymą ir neformaliojo vaikų švietimo programas ar jų nuorodas,  
2.1.2. veiklą įrodančius dokumentus (meno, muzikos, sporto mokyklos pažymą, liudijančią 

apie mokyklos lankymą, arba pažymėjimo, liudijančio apie šių mokyklų baigimą, kopiją;  

2.2. Sprendimas dėl atleidimo nuo konkretaus dalyko pamokų priimamas, jei dalyko 

mokytojas, įvertinęs neformaliojo vaikų švietimo programų turinį, pripažįsta, kad neformaliojo 

vaikų švietimo programos turinys dera su Bendrųjų programų turiniu. 

2.3 Klasės vadovas raštiškai suderina su tėvais mokinio veiklą ir saugumą atleistos pamokos 

metu, kiekvieno trimestro atsiskaitymo formą ir laiką. 

3. Mokiniui, 

3.1. kuris atstovauja mokyklai varžybose, konkursuose, olimpiadose per atostogas, 

savaitgalio ar švenčių dienomis, tos dienos gali būti įskaitomos į mokinio ugdymosi dienų skaičių. 

Mokinio prašymu poilsio dienos gali būti nukeliamos į artimiausias darbo dienas;  

3.2. kuris dalyvauja šalies ir tarptautinėse olimpiadose, varžybose, gali būti suteikiamas 

laikas joms pasiruošti. Šis laikas įskaitomas į ugdymosi dienų skaičių.  

4. Mokinių atleidimas nuo kūno kultūros pamokų  dėl ligos: 

4.1. Nuo kūno kultūros pamokų  dėl ligos laikinai atleisti mokiniai informuoja klasės 

auklėtoją ir  dalyko mokytoją apie gydytojo išduotą pažymą (esveikata.lt). 
4.2. Dalyko mokytojas pasižymi datą, iki kurios mokinys atleistas, „n“ raidžių nežymi. 

4.3. Mokyklos direktorius įsakymu, atleidžia mokinį nuo kūno kultūros pamokų pagal 

gydytojo rekomendaciją. 



4.4. Pasibaigus atleidimo nuo pamokų laikui, dalyvaudamas pamokoje su savo klase, 

mokinys,  suderina su mokytoju atsiskaitymo laiką. 

4.6. Trimestrų ir metinio įvertinimų skiltyse atleistam mokiniui rašoma „atl.“. 

5. Mokinių atleidimas nuo technologijų pamokų: 

5.1. Dėl ligos (pvz., alergijos medžio dulkėms) nuo kai kurių konkrečių technologijų pamokų 

atleisti mokiniai informuoja klasės auklėtoją ir  dalyko mokytoją apie gydytojo išduotą pažymą 
(esveikata.lt). 

5.2. Dalyko mokytojas pasižymi datą, iki kurios mokinys atleistas, „n“ raidžių nežymi. 

5.3. Mokyklos direktorius įsakymu atleidžia mokinį nuo technologijų konkrečių pamokų 

pagal gydytojo rekomendaciją. 

5.4. Klasės vadovas raštiškai suderina su tėvais mokinio veiklą ir saugumą atleistos pamokos 

metu, informuoja kuruojantį direktoriaus pavaduotoją. 

5.5. Jei pagal technologijų dalyko programą tema ( -os ), nuo kurios (-ių) pamokų lankymo 

mokinys atleistas, trunka pusmetį, tai pusmečio ir metinių įvertinimų skiltyse atleistam mokiniui 

rašoma „atl.“ Arba mokinys, jam pageidaujant, atsiskaito už temos teorinę dalį ir gauna įvertinimą. 

 

III SKYRIUS 

 MOKINIŲ, LANKANČIŲ SPECIALIZUOTAS VALSTYBINES AR 

SAVIVALDYBIŲ MENO AR SPORTO MOKYKLAS ATSISKAITYMO  TVARKA 

 

5. 1-8  klasių mokiniai privalo atsiskaityti dalyko mokytojui  ne mažiau kaip vieną kartą per 

trimestrą. Lankantiems dailės mokyklą gali būti skiriami 2-3 kūrybiniai darbai, muzikos – 

koncertai, dalyvavimas konkursuose mokykloje, mieste, lankantys sporto mokyklas atstovauja 

mokyklai įvairiose varžybose.  

6. Jei mokinys atsisako atstovauti mokyklai sporto varžybose, meno renginiuose, mokytojai 

gali siūlyti atšaukti sprendimą dėl atleidimo nuo privalomų pamokų.     

7. Mokytojai privalo supažindinti mokinius su visų mokslo metų dalyko programa, nurodyti 
konkrečias temas (užduotis, pratimus, darbus), iš kurių privaloma atsiskaityti. Jei dalyko programa 

yra siauresnė nei mokantis pagal formalųjį švietimą papildančias programas 

8. Jei numatytą dieną mokinys dėl objektyvių priežasčių negali atsiskaityti už dalyko 

programą, pateikęs pateisinančius dokumentus ir suderinęs su mokytoju ir direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui, atsiskaito naujai sutartu laiku, bet ne vėliau kaip iki paskutinės atitinkamo 

trimestro ar mokslo metų pamokos. 

9. Jei mokinys be pateisinamos priežasties laiku neatsiskaito dalyko pirmojo trimestro  

programos, jis privalo lankyti dalyko pamokas. 

10. Jei mokinys be pateisinamos priežasties laiku neatsiskaito dalyko trečiojo trimestro  

programos, jam skiriami papildomi vasaros darbai. 

 

IV SKYRIUS 

 NUO UŽSIĖMIMŲ ATLEISTŲ MOKINIŲ UŽIMTUMAS 

11. Mokykla privalo garantuoti mokinių, atleistų nuo atitinkamų dalykų pamokų, saugumą, 

užimant juos bibliotekoje, skaitykloje ar informacinių technologijų kabinete, jei yra raštiškas tėvų 

prašymas. 

12. Mokiniai, atleisti nuo atskirų dalykų pamokų (įskaitant ir dėl ligos nuo kūno kultūros 

pamokų atleistus visiems mokslo metams), jų metu gali užsiimti kita ugdomąja veikla arba mokytis 

individualiai. Jeigu šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, mokiniai 



į mokyklą gali atvykti vėliau arba išvykti anksčiau, jei mokinio tėvai yra pateikę raštišką prašymą. 

Už mokinio  saugumą tuo metu atsako mokinio tėvai. 

13. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui derina bibliotekos, skaityklos ar informacinio 

kabineto darbo laiko grafiką su mokinių, atleistų nuo atitinkamų dalykų pamokų lankymo, 

tvarkaraščiu. 

14. Laikinai nuo kūno kultūros pamokų atleisti mokiniai, nesant raštiško tėvų prašymo, 
privalo stebėti savo klasės pamoką. Už mokinių saugumą atsako dalyko mokytojas. 

 

                                                           ____________________________



 


