Vilniaus „Santaros“gimnazijos/progimnazijos
direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d.
įsakymu Nr.

VILNIAUS „SANTAROS“ GIMNAZIJOS/ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ
ATLEIDIMO NUO DAILĖS, MUZIKOS IR KŪNO KULTŪROS PAMOKŲ
TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus „Santaros“ gimnazijos/progimnazijos mokinių atleidimo nuo kūno kultūros, šokio,
dailės, muzikos pamokų (jų dalies) ir pasiekimų įvertinimų įskaitymo tvarkos aprašo (toliau
Aprašas) tikslas – reglamentuoti atleidimo nuo atitinkamo dalyko pamokų (ar jų dalies) tvarką,
pasiekimų įvertinimą.
2. Mokinys mokyklos vadovo įsakymu gali būti atleidžiamas nuo kūno kultūros, šokio, dailės,
muzikos pamokų (jų dalies) ir 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 (ar yra baigęs) ar kitas neformaliojo
vaikų švietimo programas.
3. Vilniaus „Santaros“ gimnazijos/progimnazijos mokinių atleidimo nuo dailės, muzikos, ir kūno
kultūros pamokų tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų
pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-446, 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų
pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442

II. ATLEIDIMO IR ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO TVARKA
4. Mokiniai gali būti atleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų
dalies) lankymo tik jo tėvų (globėjų, rūpintojų), klasės vadovo ir atitinkamo dalyko mokytojo
bendru sutarimu:
4.1. 1–4 klasių mokiniai atleidžiami nuo dailės, muzikos, šokio, kūno kultūros pamokų, jei pagal
tvarkaraštį pamoka yra pirma arba paskutinė.
4.2. 5–8 ir I-IV klasių mokiniai atleidžiami nuo dailės, muzikos, šokio, kūno kultūros pamokų,
nepriklausomai nuo pamokos laiko.
5. Mokiniai, dalyvaujantis Vilniaus „Santaros“ gimnazijos/progimnazijos pučiamųjų instrumentų
orkestro „Santara“ koncertinėje veikloje ir lankantis orkestro individualias ir grupines repeticijas,
atleidžiami nuo muzikos pamokų lankymo pagal orkestro vadovo rekomendacijas.
6. 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.

7. Tėvai (globėjai) klasės vadovui pateikia nustatytos formos prašymą ir pažymą apie mokinio
mokymąsi dailės, muzikos, meno, sporto mokykloje iki rugsėjo 25 dienos.
8. Su dalyko mokytoju ir klasės vadovu suderintą prašymą, pažymą ir programą klasės vadovas
perduoda kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui.
9. Jei suderintas prašymas ir pažyma pateikiami iki einamųjų metų rugsėjo 25 dienos, mokiniai
atleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo nuo spalio
1 dienos. Vėliau pažymos ir prašymai kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui turi būti
pateikiami ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki I trimestro (arba II trimestro) pabaigos.
10. Jei mokiniai pagal neformaliojo švietimo programas pradėjo mokytis I trimestro (II trimestro)
metu, tėvai gali teikti prašymą dėl atleidimo nuo pamokų II trimestro (III trimestro) pirmąją
savaitę.
11. Mokinių atleidimas įforminamas direktoriaus įsakymu.
12. Už atleistų nuo pamokų mokinių saugumą pirmos ir paskutinės pamokų metu atsako tėvai.
13. Jei pamokos vyksta kitu laiku, mokiniai privalo būti gimnazijos teritorijoje, jiems sudaromos
sąlygos dirbti skaitykloje, bibliotekoje, ilsėtis valgykloje arba savo noru dalyvauti pamokoje.
14. Mokinių tėvų prašymus bei pažymas saugomi iki mokslo metų pabaigos.
15. Likus dviem savaitėms iki trimestro pabaigos mokinys privalo dailės, muzikos ar kūno kultūros
mokytojui pristatyti pažymą iš savo dailės, muzikos, meno mokyklos mokytojo ar sporto mokyklos
trenerio apie užsiėmimų lankomumą ir pasiekimus. Dalyko mokytojas gali numatyti nuo dalyko
pamokų atleistiems mokiniams tam tikrus atsiskaitymo darbus.(priedas Nr.1)
16. Jei mokinys be pateisinamosios priežasties laiku neatsiskaito už dalyko pirmojo ar antrojo
trimestro programą, jis privalo lankyti dalyko pamokas. Direktoriaus įsakymas dėl atleidimo
atšaukiamas mokytojo siūlymu.
17. Jei mokinys be pateisinamosios priežasties laiku neatsiskaito už dalyko trečiojo trimestro
programą, jam skiriami papildomi vasaros darbai.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Su šiuo Aprašu mokinius supažindina klasių vadovai iki einamųjų metų rugsėjo 5 d.
pasirašytinai.
19. Mokinys, pažeidęs Aprašo reikalavimus, netenka teisės pasinaudoti galimybe būti atleistam nuo
atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo.
________________________________________

