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VILNIAUS MYKOLO BIRŽIŠKOS GIMNAZIJOS
MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO MENŲ, FIZINIO UGDYMO IR KITŲ PRIVALOMŲJŲ
DALYKŲ SAVAITINIŲ PAMOKŲ (AR JŲ DALIES) TVARKOS APRAŠAS
1. Mokiniai gali būti atleisti nuo menų ir fizinio ugdymo pamokų, o išimties atvejais ir kitų
privalomųjų dalykų savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo, jeigu:
1.1. mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, taip pat formalųjį švietimą
papildančio ugdymo programas (muzikos, dailės, šokio, menų, sporto ir kitas) ar jas yra baigę;
1.2. ruošiasi šalies ar tarptautinėms olimpiadoms ir konkursams, dalyvauja šalies ar
tarptautiniuose projektuose (atleidžiami nuo dalies privalomojo dalyko savaitinių pamokų lankymo).
2. Gimnazija užtikrina nuo pamokų atleistų mokinių saugumą, jeigu jie neišeina iš gimnazijos
pastato. Mokiniai, atleisti nuo atitinkamų menų ir sporto srities dalykų pamokų, pagal tvarkaraštį
turintys to dalyko pirmą ar paskutinę pamoką, pamokoje gali nedalyvauti, už mokinius atsako jų tėvai
(globėjai, rūpintojai). Jei pamokos vyksta kitu metu, mokiniams sudaromos sąlygos dirbti skaitykloje,
informacinių technologijų kabinete ar ilsėtis valgykloje. Gimnazija užtikrina nuo pamokų atleistų
mokinių saugumą;
3. Mokinys, jo tėvams pritarus, rašo prašymą Gimnazijos direktoriui, kurį iki rugsėjo 15 d.
Prašymą, programas ir pažymas mokinys perduoda dalyko mokytojui. Mokytojas – ugdymo skyriaus
vedėjui, kuruojančiam tuos mokomuosius dalykus. Ugdymo skyriaus vedėjas rengia įsakymą dėl
mokinių atleidimo nuo atitinkamo dalyko pamokų.
4. 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. Dalykas, nuo kurio dalies ar visų pamokų
mokinys atleidžiamas, įskaitomas į mokinio III–IV klasėse individualųjį planą. Mokiniui
nerekomenduojama teikti prašymo dėl atleidimo nuo dalies ar visų pamokų lankymo to dalyko, kurio
brandos egzaminą planuoja laikyti;
5. Menų ar fizinio ugdymo dalykų vertinimai, gauti mokantis pagal formalųjį švietimą
papildančias programas, įskaitomi dalyko mokytojo sprendimu suderinus su ugdymo skyriaus
vedėjomis. Įvertinimai konvertuojami į pažymius pagal dešimtbalę vertinimo skalę.
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6. Mokiniui, kuris dalyvauja šalies ir tarptautinėse olimpiadose, varžybose, konkursuose gali
būti suteikiamas laikas joms pasiruošti. Šis laikas įskaitomas į ugdymosi dienų skaičių. Mokinys rašo
prašymą, kurį tvirtina klasės vadovas. Klasės vadovas informuoja mokytojus, mokinys privalomai
suderina individualias užduotis su dėstančiais mokytojais ir užpildo laikaraštį.
7. Atleidimas nuo fizinio ugdymo pamokų:
7.1. Mokiniai, laikinai atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų, privalo pamokos metu būti sporto
salėje ir stebėti užsiėmimus arba vykdyti kitą mokytojo skirtą veiklą.
7.2. Mokiniai, turintys gydytojo atleidimą nuo fizinio ugdymo pamokų 6 mėn. ir ilgiau,
tėvams prašant ir prisiimant atsakomybę už savo vaikus, gali neatvykti į fizinio ugdymo pamoką,
jeigu ji tvarkaraštyje yra pirma, arba būti išleidžiami iš gimnazijos, jei ji yra paskutinė. Kitu atveju
vadovaujamasi 7.1. punkte nustatyta tvarka. Prašymas kartu su gydytojo pažyma pateikiamas
gimnazijos direktoriui raštu.

