PATVIRTINTA
Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos
direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 23 d.
įsakymu Nr. V-126
VILNIAUS FABIJONIŠKIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ, BESIMOKANČIŲ MENŲ, SPORTO
NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE IR BAIGUSIŲJŲ MENŲ MOKYKLAS,
PRIVALOMŲ ATITINKAMO DALYKO PAMOKŲ NELANKYMO, ATSISKAITYMO UŽ JĮ,
SAUGUMO UŽTIKRINIMO TŲ PAMOKŲ METU TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių, besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo
įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas privalomų atitinkamo dalyko pamokų nelankymo, atsiskaitymo už
jį, saugumo užtikrinimo tų pamokų metu tvarkos tikslas – reglamentuoti atleidimo nuo atitinkamo dalyko
pamokų (ar jų dalies) tvarką, pasiekimų įvertinimą.
2. Nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų lankymo gali būti atleidžiami mokiniai,
besimokantys dailės, muzikos, menų mokyklose, sportinės krypties neformaliojo švietimo įstaigose,
turinčiose teisę vykdyti neformalųjį vaikų švietimą (sporto mokyklose), ir baigusieji menų mokyklas.
II. ATLEIDIMO TVARKA

3. Mokiniai atleidžiami nuo atitinkamo dalyko pamokų (ar jų dalies) gimnazijos direktoriaus
įsakymu, pateikus tėvų / globėjų ar mokinio (nuo 16 m.) pritarus tėvams / globėjams prašymą (1 priedas)
ir pažymą / pažymėjimą apie lankomą mokyklą ar neformaliojo vaikų švietimo programą iki rugsėjo 30 d.
4. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui susipažinus
su formalųjį švietimą papildančio ugdymo programų ar kitų neformaliojo švietimo programų turiniu.
5. Dalyko mokytojas mokinio prašymą ir pažymą / pažymėjimą apie lankomą mokyklą ar
neformaliojo vaikų švietimo programą perduoda kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui.
6. Mokinių atleidimas įforminamas direktoriaus įsakymu.
7. Mokiniai, atleisti nuo dailės, muzikos, fizinio ugdymo pamokų, pagal tvarkaraštį turintys to
dalyko pirmą ar paskutinę pamoką, pamokoje gali nedalyvauti. Už vaikų saugumą pirmos ir paskutinės
pamokos metu atsako tėvai / globėjai.
8. Jei pamokos vyksta kitu laiku, mokiniai privalo būti gimnazijos teritorijoje, jiems sudaromos
sąlygos dirbti skaitykloje, bibliotekoje ar ilsėtis valgykloje.
III. ATSISKAITYMO TVARKA
9. Dalyko (dailės, muzikos, fizinio ugdymo) mokytojas pusmečio pradžioje supažindina mokinį su
dalyko programa, pateikia atsiskaitymo užduotis ir suderina atsiskaitymo grafiką.
10. Mokinys, atleistas nuo fizinio ugdymo pamokų, ne vėliau kaip paskutinę kiekvieno mėnesio
pamoką atsiskaito už dalyko programos įsisavinimą pagal mokytojo pateiktas užduotis ir įvertinamas
pažymiu.
11. Sportinių klasių mokiniai kiekvieną mėnesį vertinami kaupiamuoju pažymiu suderinus su
komandos treneriu.

12. Mokinys, atleistas nuo dailės pamokų, atlikęs 2-3 kūrybines užduotis ir jas atsiskaitęs pusmečio
pabaigoje, įvertinamas pažymiu.
13. Mokinys, atleistas nuo muzikos pamokų, atlikęs 1 užduotį per mėnesį ir atsiskaitęs kiekvieno
mėnesio pabaigoje, įvertinamas pažymiu.
14. Mokiniui, pažeidusiam mokytojo nurodymus, nesilaikančiam mokinio elgesio taisyklių,
ignoruojančiam atsiskaitymus, atleidimas gali būti atšauktas. Tokiu atveju mokinys privalo lankyti dalyko
pamokas iki mokslo metų pabaigos.
_____________________________

Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos mokinių,
besimokančių menų, sporto neformaliojo švietimo
įstaigose ir baigusiųjų menų mokyklas, privalomų
atitinkamo
dalyko
pamokų
nelankymo,
atsiskaitymo už jį, saugumo užtikrinimo tų
pamokų metu tvarkos
1 priedas

_______________________________________________________________________________________________
(vieno iš tėvų / globėjų vardas, pavardė)

________________________________________________________________________________________________
(adresas)

________________________________________________________________________________
(telefonas, el. paštas)

Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos
direktoriui

PRAŠYMAS
DĖL ATLEIDIMO NUO PAMOKOS
__________________
(data)
Vilnius
Prašau

atleisti

mano

sūnų

/

dukrą

(reikia

pabraukti)

...........

klasės

mokinį

(-ę)

................................................................................. nuo privalomo dailės / muzikos / fizinio ugdymo
(reikia pabraukti) pamokų lankymo nuo ........................... iki mokslo metų pabaigos, nes vaikas lanko
dailės / muzikos / sporto (reikia pabraukti) mokyklos užsiėmimus.
Užtikrinu, kad su Vilniaus Fabijoniškių gimnazijos atleidimo nuo pamokų tvarka esu susipažinęs (-usi)
ir žinau, kad tėvams tenka atsakomybė už vaiko saugumą tais atvejais, kai mokinys atleidžiamas nuo
pirmos ar paskutinės pamokos. Žinau, kad už mokinio elgesio taisyklių nesilaikymą ir dalyko
neatsiskaitymą mokiniui gali būti atšaukta galimybė būti atleistam nuo dalyko pamokos iki mokslo metų
pabaigos.

_______________________
(parašas)

___________________________________
(vieno iš tėvų / globėjų vardas, pavardė)

