Ugdymo plano 2017–2018 ir 2018-2019 m. m.
20 priedas
MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO MENŲ IR KŪNO KULTŪROS PAMOKŲ TVARKA
1. Mokinys progimnazijos vadovo įsakymu gali būti atleistas nuo dailės, muzikos, šokio,
kūno kultūros, o išimties atvejais – ir kitų privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies)
lankomumo, jeigu:
1.1. mokosi neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio
mokyklose

pagal atitinkamas

formalųjį švietimą

papildančio ugdymo programas

ugdymo
ar

kitas

neformaliojo vaikų švietimo programas (pvz., informacinių technologijų, programavimo ir kt.).
Mokosi sporto srities neformaliojo švietimo įstaigose, kurių programos dera su bendrųjų programų
turiniu;
1.2. yra tarptautinių ar nacionalinių olimpiadų, konkursų nugalėtojai per einamuosius
mokslo metus.
2. Mokinys privalo:
2.1. iki rugsėjo 20 d. pristatyti klasių auklėtojui užpildytą nustatytos formos pažymą iš tos
sporto ar meno mokyklos, kurią lanko arba tarptautinių ar nacionalinių olimpiadų, konkursų
nugalėtojo diplomą.
2.2. pristatyti tėvų (globėjų) prašymus dėl leidimo nelankyti atitinkamų dalykų pamokų;
2.3. pristatyti tėvų (globėjų) raštišką įsipareigojimą užtikrinti jų saugumą tuo metu.
3. Klasių

auklėtojai

gautus

dokumentus

užregistruoja,

pažymas

pateikia

dalykų

mokytojams.
4. Dalykų mokytojai,

susipažinę su pateiktomis pažymomis dėl neformaliojo vaikų

švietimo programų apimties ir turinio, bei įvertinę jų dermę su bendrųjų programų turiniu, iki
rugsėjo 30 d. teikia siūlymą mokyklos direktoriui mokinį atleisti arba neatleisti nuo atitinkamo
dalyko pamokų.
5. Mokinys, pradėjęs lankyti menų ar sporto mokyklas po spalio 1 d., prašymus direktoriui
pristatyti gali ir vėliau.
6. Atsiskaitymo formą mokinys derina su dėstančiu mokytoju. Atsiskaitymo formos:
6.1. Mokinys atsiskaito vieną kartą per pusmetį, likus ne mažiau kaip 10 dienų iki
pusmečio pabaigos.
6.2. Mokinys atstovauja progimnazijai dalyvaudamas tarptautiniuose, nacionaliniuose ir
rajono konkursuose, olimpiadose bei varžybose.

6.3. Jei mokinys laiku nepateikia reikiamų dokumentų,

nesuderina su mokytojais

pasiekimų įvertinimų įskaitymo tvarkos, arba neatsiskaito, nuo kito pusmečio jis yra laikomas
neatleistas nuo atitinkamo privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo ir turi
atsiskaityti bendra tvarka;
7. Mokinys gali neatvykti į pirmas ar paskutines pamokas, jei tėvai raštu įsipareigoja
užtikrinti jo saugumą. Jei to dalyko pamokos nėra pirmos ar paskutinės, mokinys turi būti to dalyko
pamokoje ir suderinęs su mokytoju užsiimti kita veikla.

