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KAUNO R. KULAUTUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO KŪNO KULTŪROS, DAILĖS, MUZIKOS PAMOKŲ  

(AR JŲ DALIES) BEI MOKYMOSI PASIEKIMŲ ĮSKAITYMO TVARKOS  

APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno r. Kulautuvos pagrindinės mokyklos (toliau – mokykla) mokinių atleidimo nuo 

kūno kultūros, dailės, muzikos pamokų (ar jų dalies) bei mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos 

aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja atleidimo nuo atitinkamo dalyko pamokų (ar jų dalies) 

tvarką, mokymosi pasiekimų įskaitymą. 

2. Nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo gali būti 

atleidžiami: 

2.1. 1–4 klasių mokiniai, jei jie mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo mokyklose pagal atitinkamas formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programas (ar yra jas baigę) ar kitas neformaliojo vaikų švietimo programas (pvz., dailės, muzikos, 

sporto). 

2.2. 5–10 kl. mokiniai gali būti atleidžiami nuo pamokų tų dalykų, kurių yra nacionalinių 

ar tarptautinių olimpiadų, konkursų per einamuosius mokslo metus nugalėtojai: nuo dailės, 

muzikos, kūno kultūros, išimties atvejais – ir 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 jas baigęs) ar kitas 

neformaliojo vaikų švietimo programas. 

 

II. ATLEIDIMO TVARKA IR MOKYMOSI PASIEKIMŲ ĮSKAITYMAS 

 

3. Mokiniai gali būti atleidžiami nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar 

jų dalies) lankymo tik jo tėvų (globėjų, rūpintojų), klasės auklėtojo ir atitinkamo dalyko mokytojo 

bendru sutarimu:  

3.1. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pateikti nustatytos formos prašymą (1 priedas) iki 

spalio 1 dienos. Jei mokiniai pagal neformaliojo švietimo programas pradėjo mokytis I pusmečio 

metu, tėvai gali teikti prašymą dėl atleidimo nuo pamokų II pusmetį pirmąją II pusmečio savaitę. 

3.2. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi suderinti prašymą ir pasiekimų įskaitymo tvarką su 

dalyko mokytoju ir klasės auklėtoju. 

3.3. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pateikti dailės, muzikos, menų ar sporto mokyklos 

nustatytos formos pažymą arba patvirtintą mokyklos baigimo pažymėjimą. 

3.4. 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; 

3.5. Mokiniai nuo pamokų atleidžiami direktoriaus įsakymu.  

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

to dalyko pirmą ar paskutinę pamoką, pamokoje gali nedalyvauti. Už vaikų saugumą pirmos ir 

paskutinės pamokos metu atsako tėvai (globėjai, rūpintojai).  

5. Jei pamokos vyksta kitu laiku, mokiniai privalo būti mokyklos teritorijoje, jiems 

mokytojas (ar klasės auklėtojas) sudaro galimybę užsiimti mokymosi ar kitokia saviugdos veikla.  



6. Mokinys privalo būti mokytojo (ar klasės auklėtojo) nurodytoje erdvėje, laikytis 

mokinio elgesio taisyklių. Mokiniui savavališkai pasišalinus iš nurodytos vietos žymima „n“, 

atsakomybė už vaiko saugumą tenka mokinio tėvams.  

7. Mokiniui, pažeidusiam mokytojo (ar klasės auklėtojo) nurodymus, nesilaikančiam 

mokinio elgesio taisyklių, atleidimas nuo pamokų gali būti atšaukiamas. Tokiu atveju mokinys turi 

lankyti dalyko pamokas iki mokslo metų pabaigos.  

8. Mokymosi pasiekimų įskaitymas: 

8.1. Likus dviem savaitėms iki pusmečio pabaigos mokinys (ar tėvai (globėjai, rūpintojai) 

privalo dailės, muzikos ar kūno kultūros mokytojui pristatyti pažymą (2 priedas) iš savo dailės, 

muzikos, meno mokyklos mokytojo ar sporto mokyklos trenerio apie užsiėmimų lankomumą ir 

pasiekimus (2 priedas). Dalyko mokytojas gali numatyti nuo dalyko pamokų atleistiems mokiniams 

tam tikrus atsiskaitymo darbus.  

8.2. Jei lankyta mokykla ar įstaiga tokio pranešimo neišduoda arba mokinys vertinamas 

pažymiu, tai mokinys individualiai atsiskaito dalyko mokytojui pagal Programoje numatytą  

tvarkaraštį. 

8.3. Jei mokinys be pateisinamosios priežasties laiku neatsiskaito už dalyko pirmojo 

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

atšaukiamas mokytojo siūlymu.  

8.4. Jei mokinys be pateisinamosios priežasties laiku neatsiskaito už dalyko antrojo 

pusmečio programą, jam skiriami papildomi vasaros darbai. 

9. Su šiuo Aprašu mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus) rugsėjo mėn. supažindina klasių 

auklėtojai. 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 priedas 

 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

(vieno iš tėvų / globėjų vardas, pavardė) 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

(adresas) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(telefonas, el. paštas) 

 

 
Kulautuvos pagrindinės mokyklos 

direktoriui 

 

PRAŠYMAS 

DĖL ATLEIDIMO NUO PAMOKOS 

 

__________________ 
(data) 

Kulautuva 

 

 

 

Prašau mano (sūnų, dukrą) ________________________________________________ 
                   (reikiamą pabraukti)                             (vardas, pavardė, klasė) 

 

atleisti nuo _______________________________________    pamokos, kadangi mokosi (lanko)       

                         (dailės, muzikos, kūno kultūros (įrašyti reikiamą dalyką ir nurodyti kelinta pamoka) 
 

___________________________________________________________________________ . 
                        (įrašyti mokyklos pavadinimą) 

 

Užtikrinu, kad su Kulautuvos pagrindinės mokyklos atleidimo nuo pamokų tvarkos aprašu 

esu susipažinęs (-usi) ir žinau, kad tėvams tenka atsakomybė už vaiko saugumą tais atvejais, kai 

dalyko pamoka pirma arba paskutinė ir kai vaikas savavališkai pasišalina iš dalyko mokytojo 

nurodytos jam būti vietos, kai pamoka nėra pirma ar paskutinė. Žinau, kad už mokinio elgesio 

taisyklių nesilaikymą mokiniui gali būti atšaukta galimybė būti atleistam nuo dalyko pamokos iki 

mokslo metų pabaigos.  

 

 

           _______________________           ________________________________ 
                              (parašas)               (vieno iš tėvų / globėjų vardas, pavardė) 

   

 

 

 

 

 

 



2 priedas 

 

_____________________________________________________________ 
(Neformaliojo ugdymo įstaigos pavadinimas)  

 

 

 
Kulautuvos pagrindinės mokyklos 

direktoriui 

 

 

PRANEŠIMAS  

DĖL PASIEKIMŲ VERTINIMO 

 

__________________ 
(data) 

Kulautuva 

 

Pranešame Jums, kad Jūsų mokyklos _________ klasės mokinys (-ė) 
 

___________________________________________________________________________ 
(vardas, pavardė) 

 

lanko ________________________________________________________________________ 
(užsiėmimo 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. 


