
PATVIRTINTA 
Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos 
direktoriaus 2022 m. rugsėjo 01 d. 
įsakymu Nr. V-49 

 

VILNIAUS FILARETŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO DAILĖS, 

MUZIKOS IR FIZINIO UGDYMO PAMOKŲ LANKYMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos  (toliau – Mokykla) mokinių atleidimo nuo dailės, muzikos 

ir fizinio ugdymo pamokų tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) tikslas – reglamentuoti atleidimo nuo 

atitinkamo dalyko pamokų tvarką, pasiekimų įvertinimą. 

 

II SKYRIUS 

ATLEIDIMO TVARKA 

 

2. Mokiniai gali būti atleidžiami nuo dailės, muzikos ir fizinio ugdymo privalomojo savaitinių 

pamokų lankymo tik jo tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pradinių klasių mokytojos bendru sutarimu: 

2.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pateikti nustatytos formos prašymą iki rugsėjo 25 d. (1 priedas); 

2.2 tėvai (globėjai, rūpintojai) turi suderinti prašymą su pradinių klasių mokytoju; 

2.3. tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pateikti dailės, muzikos, menų, sporto mokyklos nustatytos 

formos pažymą (toliau – Pažyma). 

3. Suderintą prašymą ir pažymą pradinių klasių mokytojas perduoda kuruojančiam direktoriaus 

pavaduotojui ugdymui. 

      4. Jei mokiniai pagal neformaliojo švietimo programas pradėjo mokytis I arba II trimestro metu, 

tėvai gali teikti prašymą dėl atleidimo nuo pamokų II ir III trimestro  pirmąją savaitę. 

 5. Sprendimas priimamas pradinių klasių mokytojui susipažinus su formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo ar neformaliojo vaikų švietimo programomis. Šių programų turinys turi derėti su bendrųjų 

programų turiniu. 

6. Mokinio atleidimas lankyti dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokas įforminamas Mokyklos 

direktoriaus įsakymu. 



7. Tokiu atveju, kai dailės, muzikos ar fizinio ugdymo pamoka pagal tvarkaraštį yra pirma ar 

paskutinė tėvai (globėjai, rūpintojai) gali atvežti vaiką tik į antrą pamoką, o pasiimti iš mokyklos iš 

karto po pamokų iki dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokos pradžios. Jeigu mokinys tuo metu, kai 

vyksta pamoka yra mokykloje jis privalo būti su klase ir stebėti pamoką, tačiau pamokos veikloje gali 

nedalyvauti. 

8. Tokiu atveju, kai dalės, muzikos, fizinio ugdymo pamoka pagal tvarkaraštį yra viduryje pamokų 

mokinys gali nedalyvauti pamokos veikloje, bet turi būti su klase ir stebėti pamoką. 

9. Už atleistų nuo pamokų mokinių saugumą pirmos ir paskutinės pamokų metu atsako tėvai. 

 

III SKYRIUS 

ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMAS 

 

10. Kiekvieno trimestro pabaigoje mokytojo paskirtu laiku mokinys atleistas nuo dailės, muzikos, 

fizinio ugdymo pamokų lankymo privalo: 

10.1. pristatyti pažymą iš savo dailės, muzikos, meno mokyklos mokytojo ar sporto mokyklos 

trenerio apie užsiėmimų lankomumą ir pasiekimus (2 priedas). 

10.2. individualiai atsiskaityti mokytojui pagal programą. 

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

vertinami lygiais arba „Įskaityta“/“Neįskaityta“, atsižvelgiant į mokyklos priimtą sprendimą dėl 

dalykų vertinimo. 

12. Mokytojai privalo supažindinti mokinius su dailės, muzikos, fizinio ugdymo atitinkamo dalyko 

programa einantiems mokslo metams, nurodyti konkrečias temas (užduotis, normatyvus, pratimus, 

darbus ir kt.), iš kurių privaloma atsiskaityti. 

13. Jei mokinys, atleistas nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų lankymo be pateisinamos 

priežasties laiku neatsiskaito už dalyko pirmojo trimestro programą, jis antrame trimestre privalo 

lankyti dalyko pamokas. Direktoriaus įsakymas dėl atleidimo atšaukiamas mokytojo siūlymu. 

14.  Mokiniui, pažeidusiam mokytojo nurodymus, nesilaikančiam mokinio elgesio taisyklių, atleidimas 

nuo pamokų gali būti atšaukiamas. Tokiu atveju mokinys turi lankyti dalyko pamokas iki mokslo 

metų pabaigos. 
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1 priedas 

______________________________________________________________                                                              
_ 

(Vieno iš tėvų/globėjų vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas) 
 

 
 
Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos direktorei 
Nijolei Malinauskienei 
 
 
 

PRAŠYMAS 
DĖL ATLEIDIMO NUO PAMOKOS 

 
20     -      - 

Vilnius 
 

 
 Prašau mano (sūnų, dukrą),_______________________________, kuris lanko _____ 

klasę, atleisti nuo _______________________________ pamokų lankymo, kadangi mokosi 

(lanko) ____________________________________ užsiėmimą (veiklą), mokyklą. 

            Pažyma pridedama. 

 

Užtikrinu, kad su Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos atleidimo nuo pamokų tvarkos  

aprašu esu susipažinęs (-usi) ir žinau, kad tėvams tenka atsakomybė tais atvejais, kai mokinys 

yra atleidžiamas nuo pirmos ar paskutinės pamokos. Žinau, kad už mokinio elgesio taisyklių 

nesilaikymą ir atsiskaitymų ignoravimą/neatsiskaitymą mokiniui gali būti atšaukta galimybė būti 

atleistam nuo dalyko pamokos iki mokslo metų pabaigos. 

 
_______________    __________________________________ 
(parašas)                                  (vardas, pavardė, data) 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(neformaliojo švietimo įstaigos pavadinimas) 

Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos direktorei  

PRANEŠIMAS DĖL PASIEKIMŲ VERTINIMO 

20 m.   d.  
 _______________________________   _____________________________________________________________________________________________________________  

Vilnius 

Pranešame, kad Vilniaus Filaretų pradinės mokyklos ______ klasės mokinys (ė) _____________ 

________________lankė________________________________________________________. 
 

Užsiėmimai vyko   kartus per savaitę po   val. 
 _______________________________________________________________________   _____________________________________________________________________________  

Siūlome šio mokinio(-ės) fizinio ugdymo pasiekimus vertinti . 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(nurodyti įvertinimą įskaityta / neįskaityta)  

Informuojame, kad mokinys(-ė) tęsia / nutraukė užsiėmimų lankymą  
 _____________________________________________________________________________________________________________________  

(išbraukti nereikalingą)  

Vadovas    
 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________   ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(parašas)  (vardas ir pavardė)  


