VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS PROGIMNAZIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS PROGIMANZIJOS DIREKTORIAUS 2015 M.
RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO NR. V-148 „DĖL MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO MENŲ
(DAILĖS, MUZIKOS, ŠOKIO), KŪNO KULTŪROS AR KITŲ PRIVALOMOJO DALYKO
SAVAITINIŲ PAMOKŲ (AR JŲ DALIES) ATSISKAITYMO IR LANKYMO TVARKOS
TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2016 m. vasario 10 d. Nr. V-54
Vilnius

1. P a k e i č i u Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos direktoriaus 2015 m.
rugpjūčio 31 d. įsakymą „Dėl mokinių atleidimo nuo menų (dailės, muzikos, šokio), kūno kultūros
ar kitų privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) atsiskaitymo ir lankymo tvarkos
tvirtinimo“:
1.1. Pakeičiu Mokinių atleidimo nuo menų (dailės, muzikos, šokio), kūno kultūros ar kitų
privalomojo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) atsiskaitymo ir lankymo tvarkos
aprašą:
1.1.1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:
„3. Pirmos ir paskutinės pamokos nelankymą mokytojas žymi TAMO dienyne n raide. Jei
pamoka nėra pirma ar paskutinė, mokinys privalo būti progimnazijoje atitinkamo dalyko
(dailės, muzikos, šokio, kūno kultūros) pamokoje. Jo tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo
pateisinti praleistas pamokas.“;
1.1.2. Pakeičiu 4.1. punktą ir jį išdėstau taip:
„4.1. Tėvai (globėjai, rūpintojai) dalyko mokytojui teikia prašymą progimnazijos
direktoriaus vardu, pažymą/pažymėjimą apie lankomą ar baigtą mokyklą per 1 mėnesį
nuo I arba II pusmečio pradžios.
1.1.3. Pakeičiu 4.2. punktą ir jį išdėstau taip:
„4.2. Dalyko mokytojas susipažįsta su tėvų prašymu ir pažyma/pažymėjimu apie
lankomų ar baigtų mokyklų ir direktoriaus pavaduotojui ugdymui rekomenduoja atleisti
mokinį nuo privalomų pamokų (ar jų dalies) lankymo, o su mokiniu suderina pamokos
atsiskaitymo laiką pagal jo tvarkaraštį.“;

1.1.4. Pakeičiu 4.3. punktą ir jį išdėstau taip:
„4.3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui koordinuoja atleidimo nuo menų ir kūno
kultūros procesą ir rengia atleidimo nuo menų, kūno kultūros ar kitų privalomų dalykų
atleidimo įsakymus. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui informuoja mokinio klasės
auklėtoją apie priimtą sprendimą. Klasės auklėtoja parengtą įsakymą įsega į mokinio
asmens bylą.“.
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Gražina Šoblickienė

PATVIRTINTA
Vilniaus Jono Basanavičiaus
progimnazijos direktoriaus
2016 m. vasario 10 d.
įsakymu Nr. V-54
MOKINIŲ ATLEIDIMO NUO MENŲ (DAILĖS, MUZIKOS, ŠOKIO), KŪNO KULTŪROS
AR KITŲ PRIVALOMOJO DALYKO SAVAITINIŲ PAMOKŲ (AR JŲ DALIES)
ATSISKAITYMO IR LANKYMO TVARKA

1. Mokiniai Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijoje gali būti atleisti nuo menų ir kūno
kultūros pamokų lankymo jeigu:
1.1. tai pirma arba paskutinė pamoka progimnazijoje;
1.2. yra baigę menų mokyklas ir pristato tai įrodančius dokumentus;
1.3. mokosi dailės, choreografijos, muzikos, menų, sporto mokyklose ir pristato tai
įrodančius dokumentus;
1.4. per einamuosius mokslo metus yra tarptautinių ar nacionalinių olimpiadų, konkursų
nugalėtojai ir pristato tai įrodančius dokumentus (diplomus, pažymas ir pan.).
2. Atleidimo ir pasiekimų įvertinimo įskaitymo tvarka:
2.1. Mokinys atsiskaito laikydamas diferencijuotą įskaitą. Įskaitos pažymys yra įskaitomas
kaip galutinis pusmečio įvertinimas.
3. Pirmos ir paskutinės pamokos nelankymą mokytojas žymi TAMO dienyne. Jei pamoka
nėra pirma ar paskutinė, mokinys privalo būti progimnazijoje atitinkamo dalyko (dailės, muzikos,
šokio, kūno kultūros) pamokoje, o jam nesant žymima n raidė. Jo tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo
pateisinti praleistas pamokas.
4. Atleidimo nuo privalomųjų atitinkamo dalyko pamokų (ar jų dalies) lankymo tvarka:
4.1. Tėvai (globėjai, rūpintojai) dalyko mokytojui teikia prašymą progimnazijos
direktoriaus vardu, pažymą / pažymėjimą apie lankomą ar baigtą mokyklą per 1 mėnesį nuo I arba
II pusmečio pradžios.
4.2. Dalyko mokytojas susipažįsta su tėvų prašymu ir pažyma / pažymėjimu apie lankomą
ar baigtą mokyklą ir direktoriaus pavaduotojui ugdymui rekomenduoja atleisti mokinį nuo
privalomų pamokų (ar jų dalies) lankymo, o su mokiniu suderina pamokos atsiskaitymo laiką pagal
jo tvarkaraštį.
4.3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui koordinuoja atleidimo nuo menų ir kūno kultūros
procesą ir rengia atleidimo nuo menų, kūno kultūros ar kitų privalomų dalykų atleidimo įsakymus,
taip pat informuoja mokinio klasės auklėtoją apie priimtą sprendimą. Klasės auklėtojas parengtą

įsakymą įsega į mokinio asmens bylą.
4.4. Mokinys nuo privalomojo pamokų lankymo atleidžiamas progimnazijos direktoriaus
įsakymu, o tuo metu mokinio saugumą užtikrina tėvai (globėjai, rūpintojai).
4.5. Su direktoriaus įsakymu mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) susipažįsta gavę
informaciją elektroniniame dienyne (atsakingas klasės auklėtojas).

____________________________

Parengė direktoriaus pavaduotojos ugdymui M. Kelpšienė ir A. Rakauskienė

Priedas
....................................................................................................................................................
(vieno iš tėvų vardas, pavardė, telefono nr., el.paštas)

Vilniaus Jono Basanavičiaus progimnazijos
direktoriui

PRAŠYMAS
DĖL ATLEIDIMO NUO __________________________________PAMOKŲ
201_ m. ..………………..
Vilnius

Prašau leisti mano sūnui/dukrai …… klasės mokiniui/mokinei ……………………….
(vardas, pavardė)

………………………..
(ji) lanko

nelankyti privalomų ……………………………………. pamokų, nes jis
(įrašyti dalyką, savaitės dieną ir pamoką)

……………………................................................................................................................................
įstaigos pavadinimas)
užsiėmimus………kartus per savaitę po….....val.
Mano sūnus/dukra visus dalyko atsiskaitymo terminus suderins su dalyką dėstančiu
mokytoju ir atsiskaitys laiku.
Atsakau už vaiko elgesį ir saugumą šių pamokų metu.
PRIDEDAMA. Pažyma/pažymėjimas apie lankomą ar baigtą mokyklą.

Sutinku: ……………….…………………………………..…………………………………..
(vieno iš tėvų vardas, pavardė, parašas)

Sutinku: ……………………………………………………………………………………….
(mokytojas (a), parašas)

Sutinku: ……………………………………………………………………………………….
(klasės auklėtojas, parašas)

