VILNIAUS ANTAKALNIO GIMNAZIJA

PATVIRTINTA
Vilniaus Antakalnio gimnazijos
direktorės 2021 m. liepos 2 d.
įsakymu Nr. V-2021-82

MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO DALYKŲ (AR JŲ DALIES) PRIVALOMO PAMOKŲ
LANKYMO TVARKA
1. Mokinys, jeigu pageidauja, gimnazijos vadovo įsakymu atleidžiamas nuo dalies ar visų
pamokų lankymo tų dalykų:
1.1. kurių jis yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo
metais prizinės vietos laimėtojas;
1.2. kurių mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, taip pat formalųjį švietimą
papildančio ugdymo programas (muzikos, dailės, menų, sporto ir kitas) ar jas yra baigęs.
2. Mokinys, kuris mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas ir pageidauja būti
atleidžiamas nuo dalies ar visų konkretaus dalyko pamokų, gimnazijos vadovui teikia prašymą ir
neformaliojo vaikų švietimo programas ar jų nuorodas iki gimnazijos nustatytos datos – spalio 15
dienos.
3. 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 to dalyko Bendrųjų programų turiniu. Dalykas, nuo kurio
dalies ar visų pamokų mokinys atleidžiamas, įskaitomas į mokinio individualųjį planą, jei jis yra
rengiamas.
4. Mokiniui nerekomenduojama teikti prašymo dėl atleidimo nuo dalies ar visų pamokų
lankymo to dalyko, kurio brandos egzaminą planuoja laikyti.
5. Mokiniai nuo privalomo dalyko pamokų (ar jų dalies) lankymo atleidžiami gimnazijos
vadovo įsakymu ir nustatyta tvarka:
5.1. mokinys iki einamųjų metų spalio 15 dienos direktoriui pateikia:
5.1.1. nustatytos formos su tėvais (globėjais, rūpintojais) suderintą prašymą (pavyzdys
pridedamas);
5.1.2. pažymą apie lankomą (ar baigtą) neformaliojo švietimo įstaigą;
5.1.3. neformaliojo vaikų švietimo programas ar jų nuorodas;
5.1.4. dokumentus įrodančius nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais
mokslo metais prizinės vietos laimėjimą.
5.2. dalyko mokytojas:
5.2.1 įvertina neformaliojo vaikų švietimo programų turinį ir pripažįsta (parašu mokinio
prašyme patvirtina), kad neformaliojo vaikų švietimo programos turinys dera su Bendrųjų programų
turiniu;
5.2.2. su baigusiu NVŠ programas, nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų
einamaisiais mokslo metais prizinės vietos laimėtoju dalyko mokytojas aptaria atsiskaitymo formas
ir būdus, terminus;
5.2.3. mokinį, atleistą nuo dalyko (ar jo dalies) privalomo pamokų lankymo, įtraukia į
gimnazijos akademinį, kultūrinį ar/ ir sportinį gyvenimą, atstovavimą gimnazijai konkursuose,
varžybose ir pan.;

5.2.4. likus 2 savaitėms iki pusmečių pabaigos surenka mokinių, atleistų nuo dalyko (ar jo
dalies) privalomo pamokų lankymo, pažymas apie gautus įvertinimus lankomoje įstaigoje; jei yra
poreikis, įvertinimą konvertuoja į dešimtbalę sistemą;
5.2.5. įvertina mokinio indėlį į gimnazijos akademinį, kultūrinį ar/ ir sportinį gyvenimą,
atstovavimą gimnaziją konkursuose, varžybose ir pan.;
5.2.6. mokinių pasiekimus skelbia/ ragina mokinius skelbti gimnazijos interneto svetainėje,
rengti savo darbų parodas, pristatymus ir pan.
5.3. ugdymo skyriaus vedėjas:
5.3.1. vadovaudamasis pateiktais dokumentais rengia įsakymo dėl mokinio atleidimo nuo
dalyko (ar jo dalies) pamokų privalomo lankymo, projektą;
5.3.2. stebi mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimą;
5.3.3. susidarius 6.2 ir 6.3 punktuose įvardintoms situacijoms, inicijuoja trišalį pokalbį,
kurio metu sprendžiamas klausimas dėl atleidimo nuo privalomo dalyko (ar jo dalies) pamokų
lankymo nutraukimo.
6. Mokinių, atleistų nuo dalyko (ar jo dalies) privalomo pamokų lankymo, mokymosi
pasiekimų ir pažangos vertinimas:
6.1. pusmetis išvedamas iš ne mažiau, kaip dviejų įvertinimų:
6.1.1.gauto neformaliojo švietimo įstaigoje ir gauto už atstovavimą gimnazijai ar
dalyvavimą gimnazijos akademiniame kultūriniame ar/ ir sportiniame gyvenime;
6.1.2. gauto atsiskaičius už programos dalį nuo kurios buvo atleistas, kai yra baigta NVŠ
programa arba mokinys yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo
metais prizinės vietos laimėtojas, ir gauto už atstovavimą gimnazijai ar dalyvavimą gimnazijos
akademiniame kultūriniame ar/ ir sportiniame gyvenime;
6.2. jei mokinio pasiekimus lankomos gimnazijos mokytojas/ vadovas įvertino
nepatenkinamu pažymiu, mokiniui negali būti išvestas patenkinamas dalyko pusmečio įvertinimas;
6.3. jei mokinys per pusmetį nė karto neatstovavo gimnazijai ar nedalyvavo gimnazijos
gimnazijos akademiniame kultūriniame ar/ ir sportiniame gyvenime, nors tokios galimybės buvo,
įrašomas neigiamas dalyko (pamokos) įvertinimas;
6.4. susidarius 6.2 ir 6.3 punktuose įvardintoms situacijoms, sprendžiamas klausimas dėl
atleidimo nuo privalomo dalyko (ar jo dalies) pamokų lankymo nutraukimo.
7. Mokinys, atleistas nuo dalyko (ar jo dalies) privalomo pamokų lankymo:
7.1. dalykų pamokų (ar jų dalies), nuo kurių yra atleistas, metu gali užsiimti kita prasminga
veikla arba mokytis individualiai, jei taip yra susitarta su dalyko mokytoju; rekomenduojama ruoštis
kitų dalykų pamokoms gimnazijos skaityklose, bibliotekoje ar kitose gimnazijos patalpose, skaityti
grožinę, mokslinę literatūrą, sportuoti, užsiimti savanoriška veikla ir pan.;
7.2. jei pamoka, nuo kurios atleidžiamas yra pirma ar paskutinė, mokinys gali į ją neateiti,
jei tam pritaria tėvai (globėjai, rūpintojai);
7.3. viduryje pamokų mokinys negali išeiti iš gimnazijos teritorijos be mokytojų ar tėvų
(globėjų, rūpintojų) leidimo;
7.4. privalo aktyviai dalyvauti gimnazijos akademiniame, kultūriniame ar/ ir sportiniame
gyvenime, atstovauti gimnazijai konkursuose, varžybose ir pan.;
7.5. informaciją apie savo pasiekimus/ dalyvavimą NVŠ veiklose, suderinęs su dalyko
mokytoju, skelbia gimnazijos interneto svetainėje, pristato pamokų metu, rengia savo darbų
parodas, pristatymus ir pan.;
7.6. likus 2 savaitėms iki kiekvieno pusmečio pabaigos, pristato neformaliojo vaikų
švietimo įstaigos mokytojo/ vadovo įvertinimą (pranešimo formos pavyzdys pridedamas).
_______________________________________
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VILNIAUS ANTAKALNIO GIMNAZIJOS
_________klasės mokinio(-ės) ____________________________________________________

Vilniaus Antakalnio gimnazijos
Direktoriui _________________
PRAŠYMAS
DĖL ATLEIDIMO NUO MOKOMOJO DALYKO PRIVALOMO PAMOKŲ LANKYMO
______________
(data)

Vilnius
1. Prašyčiau mane atleisti nuo ________________________________________________
(nurodyti dalyką)

privalomo pamokų (ar jų dalies) lankymo.
2. Lankau /esu baigęs _______________________________________________________
(pabraukti reikalingą)

(nurodyti mokyklą)

________________________________________________________________________________________________

3. Pridedu:
3.1. Pažymą/pažymėjimą iš lankomos/ baigtos mokyklos:
________________________________________________________________________________
(nurodyti pridedamo dokumento pavadinimą, numerį, datą)

3.2. Formalųjį švietimą papildančią ugdymo ar neformaliojo vaikų švietimo programą:
________________________________________________________________________________
(nurodyti pridedamo dokumento pavadinimą, numerį, datą arba nuorodą į dokumentą)

3.3. Kita ________________________________________________________________
(dokumento pavadinimas)

4. Su Vilniaus Antakalnio gimnazijos „Mokinių atleidimo nuo dalykų (ar jų dalies)
privalomo pamokų lankymo tvarka“, esu susipažinęs.

Mokinys

__________________
(parašas)

Vienas iš tėvų (globėjų)

__________________
(parašas)

Mokytojas

__________________
(parašas)

Skyriaus vedėjas

__________________
(parašas)

____________________________
(vardas, pavardė)

____________________________
(vardas, pavardė)

____________________________
(vardas, pavardė)

____________________________
(vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________
(neformaliojo vaikų ugdymo įstaigos pavadinimas)

Vilniaus Antakalnio gimnazijos
Direktoriui ________________

PRANEŠIMAS
DĖL .....................................................PASIEKIMŲ VERTINIMO
(dalyko pavadinimas)

________________
(data)

Pranešame, kad Jūsų gimnazijos mokinys (-ė)
________________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, gimimo data)

lanko___________________________________________________________________________.
(užsiėmimo rūšis)

Užsiėmimai vyko___________ kartus per savaitę po ____________ val.
Mokytojas/vadovas ________________________________________________________
(vardas, pavardė)

Siūlome šio mokinio(-ės) ____________________________________________________
pasiekimus vertinti ________________________________________.
(nurodyti įvertinimą 10 balų sistemoje skaičiumi ir žodžiu)

Direktorius

__________________
(parašas)

____________________________
(vardas, pavardė)

A. V.
Pastaba. Pranešimas be neformaliojo vaikų švietimo įstaigos spaudo negalioja.

