
    PATVIRTINTA 

    Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos 

    direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 23 d. 

    įsakymu Nr. V–2021-137 

 

VILNIAUS TRAKŲ VOKĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ, KURIE MOKOSI 

PAGAL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMAS, TAIP PAT 

FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMAS 

(MUZIKOS, DAILĖS, MENŲ, SPORTO IR KITAS), ATLEIDIMO NUO 

DALIES AR VISŲ TŲ DALYKŲ PAMOKŲ LANKYMO ORGANIZAVIMO 

TVARKA 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių, kurie mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, taip pat formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programas (muzikos, dailės, menų, sporto ir kitas), atleidimas nuo 

dalies ar visų tų dalykų pamokų lankymo organizuojamas vadovaujantis 2021–2022 ir 2022–2023 

mokslo metų pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų 36–40 

punktais bei Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos 2021–2022 ir 2022–2023 mokslo metų pradinio, 

pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrojo ugdymo plano 34 punktu. 

2. Ši tvarka reglamentuoja Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos mokinių, kurie mokosi pagal 

neformaliojo vaikų švietimo programas, taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas 

(muzikos, dailės, menų, sporto ir kitas), atleidimo nuo dalies ar visų tų dalykų pamokų lankymo 

organizavimo tvarką. 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ, KURIE MOKOSI PAGAL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO 

PROGRAMAS, TAIP PAT FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO 

PROGRAMAS (MUZIKOS, DAILĖS, MENŲ, SPORTO IR KITAS), ATLEIDIMO NUO 

DALIES AR VISŲ TŲ DALYKŲ PAMOKŲ LANKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS 

PRINCIPAI 

 

3. Mokinys gimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti atleistas nuo muzikos, dailės, menų, 

sporto ir kitų dalykų visų pamokų (ar jų dalies) lankymo, jeigu: 

3.1. yra nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo metais 

prizinės vietos laimėtojas; 

3.2. mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas, taip pat formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programas (muzikos, dailės, menų, sporto ir kitas). 

4. Mokinys, kuris mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo programas ir pageidauja būti 

atleidžiamas nuo dalies ar visų konkretaus dalyko pamokų, gimnazijos direktoriui teikia prašymą ir 

neformaliojo vaikų švietimo programas ar jų nuorodas iki einamųjų metų spalio 1 d. (arba kovo 1 



 2 

d., norint nelankyti dalyko pamokų II pusmetį) bei pažymą apie lankomą mokyklą arba laimėjimą/-

us patvirtinantį dokumentą. 

5. Už vaiką iki 14 metų prašymą (1 priedas) teikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). 

Mokinys nuo 14 iki 18 metų, turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą, prašymą (2 

priedas) rašo pats. 

Prašymas dėl atleidimo nuo dalies ar visų konkretaus dalyko pamokų lankymo turi būti 

suderintas su mokomojo dalyko mokytoju ir klasės auklėtoju. 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 individualųjį planą, jei jis yra rengiamas. Mokiniui nerekomenduojama teikti prašymo dėl 

atleidimo nuo dalies ar visų pamokų lankymo to dalyko, kurio brandos egzaminą planuoja laikyti. 

6. Klasės auklėtojas prašymą bei pažymą apie tai, kad mokinys mokosi pagal neformaliojo 

vaikų švietimo programas, taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (muzikos, 

dailės, menų, sporto ir kitas), arba laimėjimą/-us patvirtinančio dokumento kopiją perduoda 

direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam dalyką, nuo kurio pamokų lankymo mokinys bus 

atleidžiamas. 

7. Direktoriaus pavaduotojas, kuruojantis dalyką, nuo kurio pamokų lankymo mokinys bus 

atleidžiamas, rašo įsakymą. Įsakymo vykdymo kontrolė pavedama klasės auklėtojui. 

8. Prašymai ir pažymos saugomi mokinių asmens bylose. 

9. Nacionalinių ar tarptautinių olimpiadų, konkursų einamaisiais mokslo metais prizinės 

vietos laimėtojas, atleistas nuo dalyko pamokų (ar jų dalies) lankymo, pusmečio pabaigoje kartu su 

dalyko mokytoju ir dalyką kuruojančiu direktoriaus pavaduotoju aptaria dalyko pasiekimų 

įskaitymą, kurį dalyko mokytojas įrašo į el. dienyną. 

10. Mokiniai, atleisti nuo fizinio ugdymo pamokų (ar jų dalies) lankymo, pusmečio 

pabaigoje pristato sporto srities neformaliojo švietimo įstaigos trenerio įvertinimą apie mokinio 

sportinę veiklą (3 priedas). 

11. Mokiniai, atleisti nuo muzikos, dailės, menų pamokų (ar jų dalies) lankymo, pusmečio 

pabaigoje pristato neformaliojo švietimo įstaigos būrelio vadovo įvertinimą apie mokinio meninę 

veiklą (4 priedas). 

12. Mokiniai, atleisti nuo kitų dalykų pamokų (ar jų dalies) lankymo, pusmečio pabaigoje 

pristato šios srities neformaliojo švietimo įstaigos užsiėmimo vadovo įvertinimą apie mokinio 

veiklą (5 priedas). 
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13. Dalykų mokytojai nuo atitinkamo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo 

atleistiems mokiniams pusmečio įvertinimus surašo į elektroninį dienyną atsižvelgdami į sporto 

srities neformaliojo švietimo įstaigos trenerio ar neformaliojo švietimo būrelio vadovo įvertinimą.  

14. Nuo atitinkamo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) lankymo atleisti mokiniai gali 

gauti aukščiausią įvertinimą neatsižvelgiant į neformaliojo švietimo įstaigos pateiktą trenerio ar 

būrelio vadovo vertinimą, jei aktyviai dalyvauja gimnazijos sportiniame ar kultūriniame gyvenime, 

garsina gimnazijos vardą mieste, šalyje ar už jos ribų. 

15. Mokinys, pusmečio pabaigoje laiku nepristatęs neformaliojo švietimo įstaigos trenerio ar 

būrelio vadovo įvertinimo, praranda teisę nuo kito pusmečio nelankyti privalomųjų dalyko 

savaitinių pamokų (ar jų dalies) ir laikomas neatsiskaičiusiu už programos dalį, jo pasiekimai nėra 

įvertinti, e. dienyne rašoma „1” (labai blogai). 

16. Mokiniui, kuriam neįskaitomos neformaliojo vaikų švietimo ir (ar) formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo veiklos, organizuojama tiek pamokų, kiek nurodyta Bendrųjų ugdymo planų 

75, 109 arba 129 punkte. 

17. Mokinys, atleistas nuo kurių nors menų, fizinio ugdymo ar kitų sričių dalykų pamokų, jų 

metu gali užsiimti kita ugdomąja veikla arba mokytis individualiai. 

18. Jeigu šios pamokos pagal pamokų tvarkaraštį yra pirmos ar paskutinės, mokiniai gali į 

gimnaziją atvykti vėliau arba išvykti anksčiau. Apie tai klasės auklėtojas informuoja tėvus.  

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Klasių auklėtojai klasės valandėlių metu, muzikos, dailės, menų, fizinio ugdymo, kitų 

mokomųjų dalykų mokytojai savo pamokų metu pasirašytinai supažindina mokinius su šia Tvarka 

iki einamųjų mokslo metų rugsėjo 20 d. Mokinių supažindinimas fiksuojamas el. dienyno skyriuje 

„Saugaus elgesio ir kiti instruktažai”. 

20. Dėl nenumatytų šioje Tvarkoje atvejų, išsiaiškinęs ir įvertinęs situaciją su mokiniu, jo 

klasės auklėtoju, dalyko mokytoju bei direktoriaus pavaduotoju, sprendimą priima gimnazijos 

direktorius. 

21. Tvarka gali būti keičiama vadovaujantis Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

programų bendraisiais ugdymo planais. 

22. Ši Tvarka įsigalioja nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 

 

_______________________ 



Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos mokinių, 

kurie mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo 

programas, taip pat formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programas (muzikos, dailės, menų, sporto 

ir kitas), atleidimo nuo dalies ar visų tų dalykų pamokų 

lankymo organizavimo tvarkos 

1 priedas 

(Vaikų iki 14 metų) 

 

_______________________________________________________________ 
(Tėvo, motinos (ar globėjo, rūpintojo) vardas, pavardė, gimimo data) 

 

_______________________________________________________________ 
(Adresas, telefonas, el.p.adresas) 

 

Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos 

Direktoriui 

PRAŠYMAS 

DĖL............................................................................................ ATLEIDIMO 
(vaiko vardas, pavardė) 

NUO MOKOMOJO DALYKO PAMOKŲ (ARBA JŲ DALIES) LANKYMO 

 

_______________________ 
(data) 

Vilnius 

 

 

Prašau atleisti mano _____________,      ______ kl. mokinį, nuo ______________________
        (sūnų/dukrą)                 (nurodyti dalyką)  

 

pamokų lankymo. 

____________________________________ lanko / yra tapęs__________________________ 
  (mokinio vardas, pavardė) (pabraukti reikalingą) 

     

________________________________________________________________________________ 
   (nurodyti ugdymo įstaigą  arba konkursą) 

 

Su Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos mokinių, kurie mokosi pagal neformaliojo vaikų 

švietimo programas, taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (muzikos, dailės, 

menų, sporto ir kitas), atleidimo nuo dalies ar visų tų dalykų pamokų lankymo organizavimo tvarka 

esu susipažinęs. 

Jei dalyko pamoka tvarkaraštyje yra pirma arba paskutinė, mano vaikas bus namuose, jei ne–

gimnazijoje užsiims kita veikla (padės mokytojui organizuoti pamoką, žais stalo žaidimus, 

šaškėmis, šachmatais, užsiims savišvieta kompiuterių klasėje, bibliotekoje, konsultuosis, užsiims 

socialine veikla ir pan.). 

PRIDEDAMA. _____________________________________________________________ 

 

_______________________________ 
(parašas) 



  

Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos mokinių, 

kurie mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo 

programas, taip pat formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programas (muzikos, dailės, menų, sporto 

ir kitas), atleidimo nuo dalies ar visų tų dalykų pamokų 

lankymo organizavimo tvarkos 

2 priedas 

(14 metų ir vyresnių vaikų) 

 

_______________________________________________________________ 
(mokinio vardas, pavardė, gimimo data) 

 

_______________________________________________________________ 
(adresas, telefonas, el.p.adresas) 

Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos 

Direktoriui 

 

PRAŠYMAS 

DĖL............................................................................................ ATLEIDIMO 
(mokinio vardas, pavardė) 

NUO MOKOMOJO DALYKO PAMOKŲ (ARBA JŲ DALIES) LANKYMO 

 

_______________________ 
(data) 

Vilnius 

 

 

Prašau atleisti mane, ______ kl. mokinį, nuo ______________________ pamokų lankymo. 
            (nurodyti dalyką)  

 

Lankau /  esu tapęs ___________________________________________________________ 
             (pabraukti reikalingą)   (nurodyti ugdymo įstaigą arba konkursą) 

 
__________________________________________________________________________________________________   .   
 

Su Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos mokinių, kurie mokosi pagal neformaliojo vaikų 

švietimo programas, taip pat formalųjį švietimą papildančio ugdymo programas (muzikos, dailės, 

menų, sporto ir kitas), atleidimo nuo dalies ar visų tų dalykų pamokų lankymo organizavimo tvarka 

esu susipažinęs. 

Jei dalyko pamoka tvarkaraštyje yra pirma arba paskutinė, būsiu namuose, jei ne–gimnazijoje 

užsiimsiu kita veikla (padėsiu mokytojui organizuoti pamoką, žaisiu stalo žaidimus, šaškėmis, 

šachmatais, užsiimsiu savišvieta kompiuterių klasėje, bibliotekoje, konsultuosiuosi, užsiimsiu 

socialine veikla ir pan.). 

 

PRIDEDAMA____________________________________________________ 
 

_______________________________ 
(parašas) 

SUTINKU 

 

Mokinio tėvai (ar globėjai) ________________  __________________________ 
                (parašas)    (vardas, pavardė) 



  

 

Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos mokinių, 

kurie mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo 

programas, taip pat formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programas (muzikos, dailės, menų, sporto 

ir kitas), atleidimo nuo dalies ar visų tų dalykų pamokų 

lankymo organizavimo tvarkos 

3 priedas 

 

 

___________________________________________________________ 
(neformaliojo ugdymo įstaigos pavadinimas) 

 

 

 

 

Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos 

Direktoriui 

 

 

PRANEŠIMAS 

DĖL FIZINIO UGDYMO PASIEKIMŲ VERTINIMO 

 

__________ 
(data) 

 

 

Pranešame, kad Jūsų gimnazijos mokinys (-ė)_______________________________________ 
     (vardas, pavardė, gimimo data) 

 

________________ lanko _________________________________________________________ . 
    (užsiėmimo rūšis) 

 

Užsiėmimai vyksta ____ kartus per savaitę po ___ val. Treneris________________________ 
                       (vardas, pavardė) 

____________________________________________________  . 

 

Siūlome šio mokinio (-ės) fizinio ugdymo pasiekimus vertinti_________________________ . 
                                                (nurodyti įvertinimą 10 balų sistemoje skaičiumi ir žodžiu) 

 

 

 

Direktorius ________________  ____________________________________ 
           (parašas)     (vardas, pavardė) 

 

A. V. 

 

 

 

 

 

Pastaba. Pranešimas be neformaliojo švietimo įstaigos antspaudo negalioja. 

 



  

Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos mokinių, 

kurie mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo 

programas, taip pat formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programas (muzikos, dailės, menų, sporto 

ir kitas), atleidimo nuo dalies ar visų tų dalykų pamokų 

lankymo organizavimo tvarkos 

4 priedas 

 

 

 

___________________________________________________________ 
(neformaliojo ugdymo įstaigos pavadinimas) 

 

 

 

 

Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos 

Direktoriui 

 

 

PRANEŠIMAS 

DĖL MENŲ (MUZIKOS, DAILĖS, ŠOKIO) PASIEKIMŲ VERTINIMO 
 

__________ 
(data) 

 

 

Pranešame, kad Jūsų gimnazijos mokinys (-ė)_______________________________________ 
     (vardas, pavardė, gimimo data) 

 

________________ lanko _________________________________________________________ . 
    (užsiėmimo rūšis) 

 

Užsiėmimai vyksta ____ kartus per savaitę po ___ val. Vadovas________________________ 
                       (vardas, pavardė) 

____________________________________________________ . 

 

Siūlome šio mokinio (-ės) menų (muzikos, dailės, šokio) pasiekimus vertinti _____________. 
                       (nurodyti įvertinimą 10 balų sistemoje skaičiumi ir žodžiu) 
 

 

 

Direktorius ________________  ____________________________________ 
           (parašas)     (vardas, pavardė) 

 

A. V. 

 

 

 

 

Pastaba. Pranešimas be neformaliojo švietimo įstaigos antspaudo negalioja. 
 

 



  

Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos mokinių, 

kurie mokosi pagal neformaliojo vaikų švietimo 

programas, taip pat formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programas (muzikos, dailės, menų, sporto 

ir kitas), atleidimo nuo dalies ar visų tų dalykų pamokų 

lankymo organizavimo tvarkos 

5 priedas 

 

 

___________________________________________________________ 
(neformaliojo ugdymo įstaigos pavadinimas) 

 

 

 

 

Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos 

Direktoriui 

 

 

PRANEŠIMAS 

 

DĖL                                                                                              PASIEKIMŲ VERTINIMO 
(nurodyti dalyką) 

 

__________ 
(data) 

 

 

Pranešame, kad Jūsų gimnazijos mokinys (-ė)_____________________________________ 
     (vardas, pavardė, gimimo data) 

 

___________ lanko _________________________________________________________ . 
    (užsiėmimo rūšis) 

 

Užsiėmimai vyksta__________kartus per savaitę po_________val. 

Vadovas_________________________________________________________________________ 

   (vardas, pavardė) 
 

Siūlome šio mokinio (-ės) _________________________pasiekimus vertinti__________________ . 
                                                                          (nurodyti dalyką)                                             (nurodyti įvertinimą 10 balų 

sistemoje skaičiumi ir žodžiu) 
 

 

Direktorius ________________  ____________________________________ 
           (parašas)     (vardas, pavardė) 

 

A. V. 

 

 

 

 

Pastaba. Pranešimas be neformaliojo švietimo įstaigos antspaudo negalioja. 


