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MOKINIŲ  ATLEIDIMO NUO DAILĖS, MUZIKOS, ŠOKIO, KŪNO KULTŪROS 

DALYKŲ PAMOKŲ TVARKA 

 

I.Bendrosios nuostatos 

 
1. Mokinių atleidimo nuo dailės, muzikos, šokio, kūno kultūros dalykų pamokų tvarka parengta 

vadovaujantis  2017-2018 ir 2018-2019  m.m. pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų 

ugdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. 

įsakymu Nr. V-442, 41, 42  punktais. 

2. Tvarkos tikslas - užtikrinti mokinių mokymosi krūvio reguliavimą bei  atleistų nuo dailės, 

muzikos, šokio, kūno kultūros dalykų pamokų mokinių saugumą, jų užimtumą šių pamokų metu, 

reikalingų dokumentų pristatymo, atsiskaitymo tvarką.  

3. Nustatyti (apibrėžti) mokyklos  kūno kultūros, dailės, muzikos, šokio mokytojų  bei mokinių tėvų 

(globėjų) atsakomybę už mokinių saugumą.  

 

II. Mokinių  atleidimo nuo dailės, muzikos, šokio, kūno kultūros dalykų 

reikalingų dokumentų pristatymo bei atsiskaitymo tvarka.  
 

4. Kiekvienų metų  rugsėjo mėnesį mokiniai, kurie mokosi dailės, muzikos, šokio neformaliojo 

vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programas  ar yra jas baigę,  mokosi sporto srities neformaliojo 

švietimo įstaigose, pateikia skyriaus vedėjui motyvuotą tėvų prašymą dėl atleidimo nuo dailės, 

muzikos, šokio, kūno kultūros pamokų, suderintą su dalyko mokytoju, klasės auklėtoju. Prie 

prašymo pridedama atitinkamos įstaigos pažyma dėl šios įstaigos lankymo arba meno įstaigos  

baigimo pažymėjimas. Pateikus šiuos dokumentus I pusmetį direktoriaus įsakymu leidžiama 

nelankyti dailės, muzikos, šokio, kūno kultūros dalykų. 

5. I pusmečio pabaigoje mokinys pateikia skyriaus vedėjui pažymą, patvirtinančią, kad jis tebelanko 

meno ar sporto neformaliojo švietimo mokyklą, tik tuomet jam išvedamas pusmečio įvertinimas. 

Mokinys direktoriaus įsakymu gali II pusmetį nelankyti šių dalykų pamokų. Gegužės mėnesį 

gimnazistas vėl pateikia pažymą, jog mokosi minėtose mokyklose, tada jam išvedamas II pusmečio 

ir metinis įvertinimas. 

6. Jeigu pusmečio eigoje mokinys nustoja lankyti meno arba sporto mokyklą, apie tai turi 

informuoti dalyko mokytoją. 

7. Jei mokinys neatsiskaito už pateiktas užduotis nustatytu laiku arba nepateikia pažymos, 

direktoriaus įsakymu leidimas nelankyti atitinkamo dalyko pamokų yra atšaukiamas. 

8. E-dienyne atleistų nuo pamokų mokinių lankomumas nežymimas. 

9. Mokiniai, kai vyksta menų ar kūno kultūros pamokos, gali mokytis pagal individualų planą arba 

užsiimti kita veikla. Už mokinio saugumą prisiima atsakomybę tėvai tai nurodydami motyvuotame 

prašyme. 

10. Pusmečio (metų) pradžioje mokiniams, kuriems direktoriaus įsakymu leista nelankyti 

atitinkamo dalyko pamokų, mokytojas skiria užduotis pusmečiui, nustato atsiskaitymo laiką ir 

formą, supažindina juos su vertinimo tvarka. Pusmečių, metų vertinimai fiksuojami e-dienyne. 

11. Su direktoriaus įsakymu mokinius supažindina dalyko mokytojas. 

 



 

III. Baigiamosios nuostatos 

 
12. Tvarka gali keistis atsiradus naujiems dokumentams, reglamentuojantiems šios veiklos 

organizavimą. 

                    ___________________________________________ 


