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ĮSAKYMAS 
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Vilnius 

 

Vadovaudamasis 2021-2022 ir 2022-2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo, 

mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d. įsakymo Nr. V-688 „Dėl 2021-2022 ir 2022-2023 

mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 

patvirtinimo“, 

t v i r t i n u  Mokinių atleidimo nuo dalies ar visų pamokų lankymo tvarkos aprašą 

(pridedama). 

 

 

 Direktorius      Rimgaudas Einoris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    PATVIRTINTA 

    Vilniaus Taikos progimnazijos 

    direktoriaus 2021 m. birželio 15 d. 

    įsakymu Nr. V-37 

 

Vilniaus Taikos progimnazijos mokinių atleidimo nuo dalies ar visų pamokų lankymo 

tvarkos aprašas 

 

I. Bendrosios nuostatos  

 

1. Vilniaus Taikos progimnazijos mokinių atleidimo nuo dalies ar visų pamokų lankymo 

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

jų dalies) tvarką, pasiekimų įvertinimą.  

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

atleidžiami 1–4 klasių pradinės mokyklos, 5–8 klasių progimnazijos mokiniai.  

 

II. Atleidimo tvarka 

 

3. 5-8 klasės mokinys gali būti atleistas nuo dalies ar visų pamokų (toliau –  Pamoka) 

lankymo, jeigu: 

3.1. yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo metais 

prizinės vietos laimėtojas; 

3.2. mokosi (yra jas baigęs) pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, taip pat 

formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (muzikos, dailės, menų, sporto ir kitas);  

4. Tėvai (globėjai, rūpintojai) pageidaujantys, kad jų vaikas būtų atleistas nuo Pamokų iki 

einamųjų metų rugsėjo 20 d. pateikia nustatytos formos prašymą (1 priedas),  pažymą, liudijančią, 

kokią mokyklą vaikas lanko ir neformaliojo vaikų švietimo programą ar jos nuorodą. Sprendimas 

priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui susipažinus su neformaliojo 

vaikų švietimo programa. Ši programa turi derėti su Bendrųjų programų turiniu;   

5. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui rengia įsakymą dėl mokinių atleidimo nuo Pamokų ir 

teikia jį tvirtinti progimnazijos direktoriui; 

6. Pirmų ir paskutinių Pamokų metu mokinys negali būti progimnazijoje. Už mokinį tuo metu 

atsako mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). Kitų Pamokų metu už mokinio veiklą atsako dalyko 

mokytojas.  

7. Mokinys, atleistas nuo kurių nors menų, fizinio ugdymo ar kitų sričių dalykų pamokų, jų 

metu gali užsiimti kita ugdomąja veikla arba mokytis individualiai. 

8. Atleisto mokinio lankomumas elektroniniame dienyne žymimas „n“ raide; 

9. Likus dviem savaitėms iki trimestro pabaigos mokinys dalyko mokytojui turi pateikti 

Neformaliojo ugdymo mokyklos mokytojo ar trenerio pažymą (toliau – Pažyma) apie lankomumą ir 

pasiekimus pagal nustatytą formą (2 priedas). Trimestro pažymys vedamas vadovaujantis šia Pažyma. 

Jei mokinys nesutinka su gautu Neformaliojo ugdymo mokyklos įvertinimu, progimnazijos 

mokytojas mokiniui organizuoja papildomą atsiskaitymą už trimestro ugdymo turinį.  

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

10. Su šiuo Aprašu mokinius supažindina klasių auklėtojai iki einamųjų metų rugsėjo 5 d.  

11. Mokinys, pažeidęs Aprašo reikalavimus, netenka teisės pasinaudoti galimybe būti atleistam 

nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo. 

_______________________ 

 



      

1 priedas 

________________________________________________________________________________ 
(vieno iš tėvų, globėjų, rūpintojo, vardas pavardė) 

 

 

________________________________________________________________________________ 
(adresas) 

 

 

________________________________________________________________________________ 
(telefonas, el. paštas) 

 

Vilniaus Taikos progimnazijos 

Direktorei Vaidai Abramonienei 

 

PRAŠYMAS 

DĖL ATLEIDIMO NUO PAMOKOS 

 

______________________ 

(data) 

 

 

 Prašau mano (sūnų, dukrą) _______________________________________________ 

  (reikiamą pabraukti)                               (vardas, pavardė, klasė) 

 

 

atleisti nuo ___________________________________________ pamokos, kadangi mokosi 

                           (įrašyti mokomąjį dalyką) 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

   (įrašyti mokyklos pavadinimą) 

 

 

  

 Prisiimu atsakomybę už sūnaus/dukros saugumą pirmos/paskutinės pamokų metu. 

                                  (reikiamą pabraukti) 

 

 

 ______________________ ___________________________________ 

  (parašas)       (tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė) 

       

 

 



 

2 priedas  

 _______________________________________________________________________________ 
(neformaliojo ugdymo įstaigos pavadinimas) 

 

 
 

 

Vilniaus Taikos progimnazijos 

Direktorei Vaidai Abramonienei 
 

 

 
PRANEŠIMAS 

DĖL PASIEKIMŲ VERTINIMO 

_______________ 
(data) 

 

 

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

 

________________________________________________________________________________  
(vardas, pavardė) 

 

lanko___________________________________________________________________________  
(užsiėmimo rūšis) 

 

 

 Užsiėmimai vyko___________ kartus per savaitę po ________ val.  

 

 
 

 

 Siūlome šio mokinio (-ės) ____________________ vertinti ___________________  
   (įrašyti mokomąjį dalyką)                         (vertinama pažymiu)  

 

 

 

 

Vadovas __________________ ____________________________  
             (parašas)          (vardas, pavardė)  

 

 

 

 


