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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tvarka parengta vadovaujantis pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų
bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro
įsakymais.
II. MOKINIŲ ATLEIDIMAS NUO PAMOKŲ
2. Mokinys įstaigos vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas nuo pamokų tų dalykų,
kurių:
2.1. jis yra nacionalinių ir tarptautinių olimpiadų, konkursų, per einamuosius metus
nugalėtojas: nuo dailės, muzikos, kūno kultūros;
2.2. išimties atvejais nuo kitų dalykų pamokų (ar jų dalies) lankymo, jei jis mokosi
neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas
formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (yra jas baigęs) ar kitas neformaliojo vaikų
švietimo programas. Sprendimas priimamas, dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas,
mokytojui susipažinus su formalųjį švietimą papildančio ugdymo ar neformaliojo vaikų švietimo
programomis. Šių programų turinys turi derėti su Bendrųjų programų turiniu.
3. Mokinys pristato prašymą Įstaigos direktoriaus vardu ir pažymą/pažymėjimą su
dalykų įvertinimais apie lankomą (ar baigtą) mokyklą iki spalio 1d. Pažyma apie lankomą mokyklą
pakartotinai pristatoma likus 2 savaitėms iki kiekvieno pusmečio pabaigos. Gimnazijos skyriaus
vedėjas suderinęs su dalyko mokytoju priima sprendimą dėl mokinio atleidimo nuo pamokų.
Direktorius sprendimą tvirtina įsakymu.
4. Prašymus dėl atleidimo nuo pamokų įstaigos direktoriui gali teikti mokinių
tėvai/globėjai/ rūpintojai ir mokiniai, turintys 16 metų. Prašymai ir pažymos saugomi mokinio
asmens byloje.
5. Nuo atitinkamo dalyko pamokų atleisti mokiniai privalo aktyviai dalyvauti įstaigos
akademiniame, kultūriniame ar/ir sportiniame gyvenime, konkursuose, varžybose ir pan.
6. Mokiniai, atleisti nuo privalomų pamokų visus metus arba laikinai, tėvų/globėjų/
rūpintojų prašymu gali nedalyvauti pirmosiose ir paskutinėse pamokose. Mokinys, atleistas nuo
atitinkamų menų ar sporto srities dalykų pamokų, jų metu gali užsiimti kita veikla arba mokytis
individualiai. Įstaiga užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių saugumą ir užimtumą. Jei atleistas nuo
pamokos mokinys pamokos metu yra ne įstaigos teritorijoje, už jo saugumą atsako
tėvai/globėjai/rūpintojai.

7. 9-10 klasių mokiniai, lankantys sporto mokyklas, nuo kūno kultūros pamokų
neatleidžiami, I-II kurso mokiniai atleidžiami nuo privalomų kūno kultūros pamokų dalies,
atitinkančios pasirinktą sporto šaką.
III. ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMAS
8. Atleistų nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies)
lankymo mokinių pasiekimai vertinami pažymiu arba „įskaityta“/„neįskaityta“. Galimi vertinimo
būdai:
8.1. jei pusmečio pabaigoje mokinys mokytojui pristato lankytos mokyklos ar įstaigos
išduotą jo pasiekimų ir lankomumo pranešimą, fiksuotas įvertinimas yra įskaitomas kaip dalyko
pusmečio (metinis) įvertinimas;
8.2. jei lankyta mokykla ar Įstaiga tokio pranešimo neišduoda, tai mokinys
individualiai atsiskaito dalyko mokytojui pagal numatytą atsiskaitymų grafiką.
9. Dalyko mokytojas parengia užduočių planą, atsiskaitymų grafiką bei susitaria su
mokiniu dėl atsiskaitymo formos. Atsiskaitymo formas ir užduotis mokiniui, atleistam nuo dailės,
muzikos, kūno kultūros ar kitų dalykų pamokų, tvirtina gimnazijos skyriaus vedėja dalyko
mokytojo teikimu.
10. Jei numatytą dieną mokinys dėl objektyvių priežasčių negali atsiskaityti už dalyko
programą, pateikęs pateisinančius dokumentus ir suderinęs su mokytoju ir gimnazijos skyriaus
vedėja, atsiskaito naujai sutartu laiku, bet ne vėliau kaip iki paskutinės pusmečio ar mokslo metų
atitinkamo dalyko pamokos.
11. Jei mokinys nevykdo savo įsipareigojimų (nebūna nustatytoje vietoje nurodytu
laiku ar neatsiskaito už dalyko programos dalį be pateisinamos priežasties), dalyko mokytojas
raštiškai informuoja Įstaigos administraciją. Tokiam mokiniui direktoriaus įsakymu atleidimas nuo
pamokų anuliuojamas, jis privalo lankyti dalyko pamokas.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Su šia tvarka mokinius ir tėvus/globėjus,/rūpintojus supažindina klasės auklėtojas
iki einamųjų metų rugsėjo 5 d.
15. Mokinys, pažeidęs Tvarkos reikalavimus, netenka teisės pasinaudoti galimybe būti
atleistam nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo.
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