PATVIRTINTA
Klaipėdos r. Slengių mokyklosdaugiafunkcio centro direktoriaus
2021 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V1-91
KLAIPĖDOS R. SLENGIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO
MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO DAILĖS, MUZIKOS IR FIZINIO UGDYMO PAMOKŲ
LANKYMO BEI ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Klaipėdos r. Slengių mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – Mokykla) mokinių atleidimo
nuo dailės, muzikos, ir fizinio ugdymo pamokų tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis 2021–2022
ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos bendruoju ugdymo
planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. gegužės 3 d.
įsakymu Nr. V-688, Mokyklos 2021–2022 mokslo metų pradinio programos ugdymo planu,
patvirtintu Mokyklos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V1-67.
2. Nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų gali būti atleidžiami 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.
II SKYRIUS
ATLEIDIMO NUO PAMOKŲ TVARKA
3. Mokiniai gali būti atleidžiami nuo dailės, muzikos ar fizinio ugdymo privalomojo dalyko
savaitinių pamokų lankymo tik jo tėvų (globėjų, rūpintojų) ir atitinkamo dalykų mokytojo bendru
sutarimu.
4. Tėvai (globėjai/ rūpintojai) Mokyklos vadovui pateikia prašymą ir neformaliojo švietimo
programas iki rugsėjo mėnesio pabaigos.
5. 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 Bendrųjų programų turiniu.
6. Mokinių atleidimas nuo konkrečių dalyko pamokų lankymo įforminamas direktoriaus
įsakymu I-ajam ir II-ajam pusmečiams atskirai.
7. Mokinių tėvų (globėjų/ rūpintojų) prašymus bei neformaliojo švietimo programas ir
pažymas saugo klasių mokytojai mokinių asmens bylose.
8. Už atleistų nuo pamokų mokinių saugumą pirmos ir paskutinės pamokų metu atsako tėvai.
Jeigu šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmosios ar paskutinės, mokiniai į mokyklą gali
atvykti vėliau arba išvykti anksčiau.
9. Tais atvejais, kai atleistam nuo dailės, muzikos ar fizinio ugdymo mokiniui pamoka nėra
pirma ar paskutinė, dalyko mokytojas sudaro mokiniui galimybę užsiimti mokymosi ar kitokia
saviugdos veikla. Mokinys privalo būti mokytojo nurodytoje erdvėje, laikytis mokinio elgesio
taisyklių. Mokiniui savavališkai pasišalinus iš nurodytos vietos žymima „n“, atsakomybė už vaiko
saugumą tenka mokinio tėvams.
10. 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.

III SKYRIUS
ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMAS
11. Likus dviem savaitėms iki pusmečio pabaigos mokinys privalo dalyko mokytojui pristatyti
pažymą iš savo dailės, muzikos, meno mokyklos mokytojo ar sporto mokyklos trenerio apie
užsiėmimų lankomumą ir pasiekimus (1 priedas).
12. Atleistų nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų lankymo mokinių
pasiekimai vertinami lygiais („aukštesnysis“, „pagrindinis“ „patenkinamas“), atsižvelgiant į
Mokyklos priimtą sprendimą dėl dalykų vertinimo.
13. Dalyko mokytojas gali numatyti nuo dalyko pamokų atleistiems mokiniams tam tikrus
atsiskaitymo darbus:
13.1. mokytojai privalo nurodyti konkrečias temas (užduotis, normatyvus, pratimus, darbus ir
kt.)iš kurių privaloma atsiskaityti;
13.2. jei numatytą dieną mokinys dėl objektyvių priežasčių negali atsiskaityti už dalyko
programą, pateikęs pateisinančius dokumentus ir suderinęs su mokytoju, atsiskaito naujai sutartu
laiku, bet ne vėliau kaip iki paskutinės pusmečio ar mokslo metų atitinkamo dalyko pamokos;
13.3. jei mokinys atleistas nuo konkrečių pamokų lankymo be pateisinamos priežasties laiku
neatsikaito už dalyko pirmojo pusmečio programą, jis II-ajame pusmetyje privalo lankyti dalyko
pamokas. Direktoriaus įsakymas dėl atleidimo atšaukiamas mokytojo siūlymu
13.4. jei mokinys be pateisinamos priežasties laiku neatsiskaito už dalyko II-ojo pusmečio
programą, jam skiriami papildomi vasaros darbai.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Mokinių atleidimo nuo dailės, muzikos ir fizinio ugdymo pamokų lankymo ir įvertinimų
įskaitymo tvarkos aprašas skelbiamas mokyklos tinklalapyje www.slengiumokykla.lt.
____________________

1 priedas

(neformaliojo ugdymo įstaigos pavadinimas)

Klaipėdos r. Slengių mokyklosdaugiafunkcio centro direktoriui

PRANEŠIMAS
DĖL ___________________ PASIEKIMŲ VERTINIMO
(muzikos, dailės, fizinio ugdymo)

(data)

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) _________________pasiekimus vertinti __________________ lygiu.
(muzikos, dailės, fizinio ugdymo)

(nurodyti įvertinimą aukšt., pagr., patenk.)

Direktorius
(parašas)

(vardas, pavardė)

(parašas)

(vardas, pavardė)

Vadovas
A. V.
Pastaba. Pranešimas be neformaliojo švietimo įstaigos antspaudo negalioja.

