Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos
2019-2020 ir 2020-2021 mokslo metų
ugdymo plano
Priedas Nr. 8
MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO MENŲ, FIZINIO UGDYMO
IR KITŲ PRIVALOMŲJŲ DALYKŲ PAMOKŲ TVARKA
1. Mokiniai gali būti atleisti nuo menų ir fizinio ugdymo, o išimties atvejais ir kitų privalomųjų dalykų
pamokų (ar jų dalies) lankymo, jeigu:
1.1. mokosi formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose (muzikos, dailės,, menų, sporto ir kitose)
pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas ar yra jas baigęs;
1.2. mokosi pagal kitas neformaliojo švietimo programas;
1.3. yra tarptautinių ir nacionalinių olimpiadų, konkursų nugalėtojai einamaisiais mokslo metais.
2. Mokinys nuo menų ir fizinio ugdymo pamokų atleidžiamas, jeigu:
2.1. atitinkamo dalyko mokytojui pristato prašymą gimnazijos direktoriaus vardu (prašymo forma
pridedama) ir pažymą/pažymėjimą su dalykų įvertinimais apie lankomą (ar baigtą) mokyklą iki einamųjų
mokslo metų spalio 1 d. Pažyma apie lankomą mokyklą pakartotinai pristatoma likus 2 savaitėms iki kiekvieno
pusmečio pabaigos;
2.2. kartu su prašymu pristato formalųjį švietimą papildančias ar neformaliojo švietimo programas ar jų
nuorodas, pagal kurias mokėsi/mokosi.
3. Prašymus, pažymas ir programas dalyko mokytojas perduoda pavaduotojui ugdymui, kuruojančiam
atitinkamą dalyką. Pavaduotojas ugdymui rengia įsakymo dėl mokinių atleidimo nuo dalyko pamokų projektą.
Atleidimas įteisinamas gimnazijos direktoriaus įsakymu. Prašymai ir pažymos saugomi pavaduotojo kabinete
iki mokinys baigs pagrindinio/vidurinio ugdymo programą.
4. Skatintina, kad nuo atitinkamo dalyko pamokų atleisti mokiniai aktyviai dalyvautų gimnazijos
kultūriniame ir sportiniame gyvenime, atstovautų gimnaziją konkursuose, varžybose ir pan.
5. Mokiniai, atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų lankymo, pusmečio pabaigoje pristato neformaliojo
švietimo įstaigos trenerio įvertinimą apie mokinio sportinę veiklą pagal gimnazijos nustatytą formą
(pridedama).
6. Tarptautinių ar nacionalinių olimpiadų, konkursų nugalėtojai einamaisiais mokslo metais gali būti
atleidžiami nuo atitinkamo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo. Atleidimas ir pasiekimų
užskaitymas aptariamas dalyvaujant mokiniui, mokytojui ir dalyką kuruojančiam pavaduotojui.
7. Mokiniai dėl sveikatos būklės ar laikinai dėl ligos atleidžiami nuo fizinio ugdymo pamokų lankymo
gimnazijos direktoriaus įsakymu ir esant gydytojo rekomendacijai. Įsakymą kartą per savaitę rengia gimnazijos
visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.
8. Sprendimus dėl menų ir fizinio ugdymo dalykų, o išimtiniais atvejais – ir kitų dalykų vertinimų, gautų
mokantis pagal formalųjį švietimą papildančias programas, įskaitymo ir konvertavimo į pažymius pagal
dešimtbalę vertinimo skalę, priima atitinkamo dalyko mokytojas.
9. Per pamokas, nuo kurių mokiniai atleisti, mokiniams rekomenduojama pasirengti kitų dalykų
pamokoms gimnazijos skaitykloje, bibliotekoje ar kitose gimnazijos patalpose, skaityti grožinę, mokslinę
literatūrą ir pan. Išeiti iš gimnazijos patalpų neleidžiama, išskyrus tuos atvejus, kai pamokos, nuo kurių
mokinys atleistas, yra pirmos ar paskutinės.
10. Gimnazija užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių saugumą, jei jie neišeina iš gimnazijos patalpų.
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