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VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS 

5-8 IR I-IV SPORTINIŲ KLASIŲ IR KITŲ SPORTUOJANČIŲ MOKINIŲ  

MOKYMOSI TVARKOS APRAŠAS 

1. Sportuojantis mokinys privalo laikytis Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos nustatytų taisyklių ir 

reikalavimų. 

2. Jeigu treniruotės nevyksta nustatytu laiku, mokinys privalo lankyti pamokas pagal klasės, 

kurioje mokosi, tvarkaraštį. 

3. Mokinys, kuris dėl treniruočių nedalyvauja pamokose, turi galimybę mokytis kitu laiku, iš 

anksto su dalyko mokytoju suderinęs laiką, kuris numatytas Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos 

2020-2021 ir 2022-2023 mokslo metų ugdymo plano 29 punkte kaip papildomos 

konsultacijos pagal poreikį ir kuris nurodytas dalyko mokytojo pateiktame konsultacijų 

tvarkaraštyje. Mokinys privalo šias papildomas  pamokas lankyti.  

4. Kas dvi savaites dalyko mokytojas, kurio pamokų dėl treniruočių nelanko sportuojantis 

mokinys, informuoja auklėtoją, jei mokinys neatsiskaitė paskirtų darbų. 

5. Mokytojas, kurio pamokų dėl treniruočių sportuojantis mokinys nelanko, kiekvieno mėnesio 

pirmą savaitę pateikia klasės vadovui, mokiniui, tėvams bei kuruojančiai direktoriaus 

pavaduotojai ugdymui užduočių atsiskaitymo planą, kuriame numatytas atsiskaitymo 

terminas. Mokiniui, neatsiskaičiusiam darbų iki numatytos datos, Tamo dienyne fiksuojamas 

mažiausias įvertinimas (2). Mokinys, norintis taisytis neigiamą įvertinimą, turi galimybę 

individualiai atlikti su mokytoju suderintas užduotis ir gauti aukštesnį įvertinimą, kuris bus 

rašomas šalia gauto neigiamo pažymio. 

6. Jeigu sportuojantis mokinys 2 mėnesius iš eilės gauna neigiamus įvertinimus už 

neatsiskaitytus darbus pagal pateiktus mokytojų užduočių atsiskaitymo planus, privalo lankyti 

pamokas, o ne treniruotes.  

7. Mokinys, kuris turi 1 ir daugiau neigiamų įvertinimų pusmečio pabaigoje arba jo pažangumas 

sumažėjęs dvejais ir daugiau balų, aptarus susidariusią situaciją su klasės vadovu, tėvais/ 

globėjai, treneriu ir gimnazijos administracija, mažiausiai 2 savaitėms vietoj rytinių 



treniruočių skiriamas papildomas darbas 3-4 pamokų metu pažangumui gerinti. Užduotis 

pateikia dalykų mokytojai, atsiskaitymų kontrolę vykdo klasės vadovas. 

8. Prieš išvykdamas savaitei ir ilgiau į sporto stovyklas ar varžybas, mokinys privalo 

savarankiškai suderinti mokymosi planą su dalykų mokytojais, klasės vadovu, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui. Klasės vadovas informuoja trenerį, tėvus ir kuruojančią pavaduotoją 

ugdymui apie sudarytą mokymo planą bei, esant poreikiui, bendrauja ir bendradarbiauja 

siekdamas, kad mokinys laiku atsiskaitytų darbus. 

9. Sportuojantis mokinys, dėl varžybų praleidęs kontrolinius darbus ar kitokius atsiskaitymus, 

privalo per dvi savaites nuo grįžimo į mokyklą juos atsiskaityti. Neatsiskaičius paskirtų darbų 

per numatytą terminą, Tamo dienyne fiksuojamas mažiausias įvertinimas (2). 

10. Jeigu sportuojantis mokinys turi neigiamą įvertinimą ir per nustatytą laiką jo neišsitaiso, 

privalo lankyti pamokas, o ne treniruotes. 

11. Klasės auklėtojas ir dalyko mokytojai glaudžiai bendradarbiauja su treneriais siekdami 

užtikrinti sportuojančio mokinio pamokų lankomumą.  

12. Treneriui rekomenduojama sportuojančiam mokiniui taikyti drausminimo priemones dėl 

netinkamo elgesio per pamokas, pertraukas, dėl pamokų praleidimo be pateisinamos 

priežasties, dėl savalaikio darbų neatsiskaitymo. 

 

 

  

 

 


