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įsakymas Nr. V-22(1.4) 

 

ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO DAILĖS, MUZIKOS IR KŪNO KULTŪROS PAMOKŲ 

TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos mokinių atleidimo nuo dailės, muzikos ir kūno kultūros 

pamokų tvarkos aprašo (toliau - Aprašas) tikslas – reglamentuoti atleidimo nuo atitinkamo dalyko 

pamokų.  

2. Nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų lankymo gali būti atleidžiami 5–8 

klasių ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai besimokantys dailės, muzikos, kūno kultūros neformaliojo 

vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programas ar yra jas baigę. 

3. Nustatyti (apibrėžti) gimnazijos dailės, muzikos ir kūno kultūros mokytojų bei mokinių tėvų 

(globėjų/rūpintojų) atsakomybę už mokinių saugumą. 

 

II. SKYRIUS 

DOKUMENTŲ PRISTATYMAS IR PATEIKIMAS 
 

4. Mokinių, kurie mokosi dailės, muzikos, kūno kultūros 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, tėvai (globėjai/rūpintojai) pateikia gimnazijos direktoriui nustatytos formos prašymą       

(1 priedas) suderintą su dalyko mokytoju ir klasės auklėtoju.  

5. Prie prašymo pridedama atitinkamos įstaigos pažyma dėl šios įstaigos lankymo arba įstaigos 

baigimo pažymėjimas.  

6. Prašymus gimnazijos direktoriui dėl atleidimo nuo pamokų gali teikti mokinių tėvai 

(globėjai/rūpintojai) ir mokiniai nuo 16 metų turintys tėvų (globėjų/rūpintojų)  sutikimą.  

7. Suderintas prašymas ir pažyma pateikiami gimnazijos administracijai iki einamųjų metų 

rugsėjo 25 dienos, mokiniai direktoriaus įsakymu atleidžiami nuo atitinkamų privalomojo dalyko 

savaitinių pamokų lankymo nuo spalio 1 dienos. Vėliau Pažymos ir prašymai turi būti pateikiami ne 

vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki I pusmečio pabaigos. Su direktoriaus įsakymu dėl atleidimo nuo 

privalomų pamokų mokinius supažindina klasės auklėtojas. 

8. Mokiniai, atleisti nuo dailės, muzikos ar kūno kultūros pamokų, pagal tvarkaraštį turintys to 

dalyko pirmą ar paskutinę pamoką, pamokoje nedalyvauja. Už vaikų saugumą pirmos ir paskutinės 

pamokos metu atsako tėvai (globėjai/rūpintojai). 

9. Jei dailės, muzikos ar kūno kultūros pamokos vyksta kitu laiku, 5-8 ir I-II klasių mokiniai 

privalo būti mokymosi erdvėje, kurioje vyksta  pamoka, o III-IV klasių mokiniai suderinę su dalykų 

mokytojais, gali mokytis pagal individualų planą. 

 

 

 



III. SKYRIUS 

ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMAS 
 

10. Atleistų nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų lankymo mokinių pasiekimai 

vertinami pateikus gimnazijos administracijai pažymą, patvirtinančią, kad jis lanko dailės, muzikos, 

kūno kultūros neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklą bei 

pranešimą apie pasiekimų įvertinimą (2, 3 ir 4 priedai): 

10.1. likus savaitei iki I pusmečio pabaigos; 

10.2. likus savaitei iki II pusmečio pabaigos. 

11. Pagal I pusmečio pabaigoje pateiktą pažymą apie dailės, muzikos, kūno kultūros 

neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklos lankymą mokinys 

direktoriaus įsakymu atleidžiamas nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų lankymo 

II pusmetį.  

12. Jei lankyta mokykla ar įstaiga tokio pranešimo neišduoda, tai mokinys individualiai 

atsiskaito dalyko mokytojui pagal  dalyko programą. 

13. Mokytojai privalo supažindinti mokinius su atitinkamo dalyko programa tiems mokslo 

metams, nurodyti konkrečias temas (užduotis, normatyvus, pratimus, darbus), iš kurių privaloma 

atsiskaityti. 

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

programą, pateikęs pateisinančius dokumentus ir suderinęs su mokytoju ir gimnazijos 

administracija, atsiskaito naujai sutartu laiku, bet ne vėliau kaip iki paskutinės pusmečio ar mokslo 

metų atitinkamo dalyko pamokos. 
15. Jei mokinys be pateisinamosios priežasties laiku neatsiskaito už dalyko pirmojo pusmečio 

programą, jis privalo lankyti dalyko pamokas. Direktoriaus įsakymas dėl atleidimo atšaukiamas 

mokytojo siūlymu. 

16. Jei mokinys be pateisinamosios priežasties laiku neatsiskaito už dalyko antrojo pusmečio 

programą, jam skiriami papildomi vasaros darbai.  

17. Pusmečių, metų vertinimai fiksuojami e-dienyne. 
 

IV. SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 
 

18. Jeigu pusmečio eigoje mokinys nustoja lankyti dailės, muzikos, kūno kultūros neformaliojo 

vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklą apie tai turi informuoti dalyko 

mokytoją ir gimnazijos administraciją 

19. Jei mokinys neatsiskaito už pateiktas užduotis nustatytu laiku arba nepateikia pažymų (2, 3 

ir 4 priedai) dalyko mokytojui arba gimnazijos administracijai, direktoriaus įsakymu leidimas 

nelankyti atitinkamo dalyko pamokų yra atšaukiamas.  

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

V. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

21. Su šiuo aprašu mokiniai, atitinkamo privalomo dalyko mokytojai, klasių auklėtojai 

supažindinami iki einamųjų metų rugsėjo 5 d. pasirašytinai, mokinių tėvams siunčiamas 

informacinis pranešimas su nuoroda į gimnazijos tinklapį, kuriame skelbiama tvarka. 

22. Visus įsipareigojimus atleistas mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) patvirtina savo 

parašais. 

23. Mokinys, pažeidęs Aprašo reikalavimus, netenka teisės pasinaudoti galimybe būti 

atleistam nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų lankymo.  

24. Aprašas gali būti keičiamas ir papildomas gimnazijos bendruomenės narių pageidavimu 

bei atsiradus naujiems dokumentams, reglamentuojantiems šios veiklos organizavimą. 

25. Aprašas skelbiamas gimnazijos interneto tinklapyje.  



Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos 

Mokinių atleidimo nuo dailės, 

muzikos ir kūno kultūros 

pamokų tvarkos aprašo 

1 priedas 

 
__________________________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

___________________________________________________________________________ 
(gyvenamoji vieta, telefono nr., elektroninio pašto adresas) 

 

 

Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos 

Direktoriui 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL ATLEIDIMO NUO PRIVALOMŲ PAMOKŲ 

 

20…m.……………………… d. 

Šiauliai 

 

 

Prašau atleisti mano sūnų (dukrą) .............................................................................................. 

                                                                                
(vardas, pavardė, klasė) 

nuo privalomų .................................................................... pamokų, nes lanko neformaliojo švietimo 

                                   
(dailės, muzikos, kūno kultūros) 

 įstaigą ................................................................................................................................... . 

 Su dalyko atsiskaitymo tvarka sūnus (dukra) yra supažindintas(a). 

 Už sūnaus (dukros) saugumą per šias pamokas prisiimu atsakomybę. 

PRIDEDAMA. Pažymą apie mokymąsi neformaliojo švietimo įstaigoje, ....... lapas. 

 

..........................     ................................................. 
(parašas)                                                            (vardas, pavardė) 

 
SUDERINTA 

Klasės auklėtojas(a) 

 

................................ 
(parašas) 

 

............................... 
(vardas, pavardė) 

 

............................... 
(data) 

SUDERINTA 

Dalyko mokytojas(a) 

 

................................ 
(parašas) 

 

............................... 
(vardas, pavardė) 

 

............................... 
(data) 

 

  



Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos 

Mokinių atleidimo nuo dailės, 

muzikos ir kūno kultūros 

pamokų tvarkos aprašo 

2 priedas 
 

__________________________________________________________________________________________ 
(neformaliojo ugdymo įstaigos pavadinimas) 

 

 

 

Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos 

Direktoriui 

 

 

PRANEŠIMAS 

DĖL MUZIKOS PASIEKIMŲ VERTINIMO 

 

20…m.……………………… d. 

Šiauliai 

 

 

Pranešame Jums, kad Jūsų gimnazijos .............. klasės mokinys(-ė)  

 

......................................................................................................................................................... 
(vardas, pavardė) 

lanko ...................................................................................................................................................... 
(užsiėmimų rūšis) 

 

 Užsiėmimai vyko ........... kartus per savaitę po ......... val. 

 Vadovas ....................................................................... .  
(vardas, pavardė) 

 Siūlome šio mokinio (-ės) muzikos pasiekimus vertinti ................................................ . 

                                                                                                                                                      (nurodyti įvertinimą) 

 

Direktorius                                                              ..........................     ................................................. 

(parašas)                                                            (vardas, pavardė) 

 

 

Vadovas                                                              ..........................     ................................................. 

(parašas)                                                            (vardas, pavardė) 

a.v. 

 

 

 

 

Pastaba. Pranešimas be neformaliojo švietimo įstaigos antspaudo negalioja. 

  



Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos 

Mokinių atleidimo nuo dailės, 

muzikos ir kūno kultūros 

pamokų tvarkos aprašo 

3 priedas 
 

__________________________________________________________________________________________ 
(neformaliojo ugdymo įstaigos pavadinimas) 

 

 

 

Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos 

Direktoriui 

 

 

PRANEŠIMAS 

DĖL DAILĖS PASIEKIMŲ VERTINIMO 

 

20…m.……………………… d. 

Šiauliai 

 

 

Pranešame Jums, kad Jūsų gimnazijos .............. klasės mokinys(-ė)  

 

......................................................................................................................................................... 
(vardas, pavardė) 

lanko ...................................................................................................................................................... 
(užsiėmimų rūšis) 

 

 Užsiėmimai vyko ........... kartus per savaitę po ......... val. 

 Vadovas ....................................................................... .  
(vardas, pavardė) 

 Siūlome šio mokinio (-ės) dailės pasiekimus vertinti ................................................ . 

                                                                                                                                                      (nurodyti įvertinimą) 

 

Direktorius                                                              ..........................     ................................................. 

(parašas)                                                            (vardas, pavardė) 

 

 

Vadovas                                                              ..........................     ................................................. 

(parašas)                                                            (vardas, pavardė) 

a.v. 

 

 

 

 

Pastaba. Pranešimas be neformaliojo švietimo įstaigos antspaudo negalioja. 

  



Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos 

Mokinių atleidimo nuo dailės, 

muzikos ir kūno kultūros 

pamokų tvarkos aprašo 

4 priedas 
 

__________________________________________________________________________________________ 
(neformaliojo ugdymo įstaigos pavadinimas) 

 

 

 

Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos 

Direktoriui 

 

 

PRANEŠIMAS 

DĖL KŪNO KULTŪROS PASIEKIMŲ VERTINIMO 

 

20…m.……………………… d. 

Šiauliai 

 

 

Pranešame Jums, kad Jūsų gimnazijos .............. klasės mokinys(-ė)  

 

......................................................................................................................................................... 
(vardas, pavardė) 

lanko ...................................................................................................................................................... 
(užsiėmimų rūšis) 

 

 Užsiėmimai vyko ........... kartus per savaitę po ......... val. 

 Vadovas ....................................................................... .  
(vardas, pavardė) 

 Siūlome šio mokinio (-ės) kūno kultūros pasiekimus vertinti ................................................ . 

                                                                                                                                                               (nurodyti įvertinimą) 

 

Direktorius                                                              ..........................     ................................................. 

(parašas)                                                            (vardas, pavardė) 

 

 

Vadovas                                                              ..........................     ................................................. 

(parašas)                                                            (vardas, pavardė) 

a.v. 

 

 

 

 

Pastaba. Pranešimas be neformaliojo švietimo įstaigos antspaudo negalioja. 

 


