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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ GIMNAZIJOS  

MOKINIŲ, DĖL SVEIKATOS IR LAIKINAI DĖL LIGOS ATLEISTŲ NUO 

KŪNO KULTŪROS PAMOKŲ,  
UŽIMTUMO ŠIŲ PAMOKŲ METU 

TVARKA 

 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių, dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos atleistų nuo kūno kultūros pamokų, užimtumo šių 

pamokų metu tvarka (toliau - tvarka) parengta vadovaujantis 2017-2018 ir 2018-2019 m.m. pagrindinio 

ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų ugdymo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442, 122.10.5. punktu. 

2. Tvarkos tikslai: 

2.1. užtikrinti dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos atleistų nuo kūno kultūros pamokų mokinių saugumą bei 

jų užimtumą šių pamokų metu. 

2.2.nustatyti gimnazijos kūno kultūros mokytojų bei mokinių tėvų (globėjų) atsakomybę už mokinių 

saugumą. 

 

II. ILGALAIKIS DĖL SVEIKATOS IR LAIKINAS DĖL LIGOS MOKINIŲ 

ATLEIDIMAS NUO KŪNO KULTŪROS PAMOKŲ BEI JŲ UŽIMTUMAS PER ŠIAS 

PAMOKAS 

 

3. Kiekvienų metų rugsėjo mėnesį Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazijos visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistei klasių vadovai pristato mokinių medicininę pažymą (Forma Nr. 046/a), kurioje, 

esant reikalui, yra įrašas apie ilgalaikį atleidimą nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos. 

4. Mokinių, dėl sveikatos atleistų nuo kūno kultūros pamokų visus mokslo metus, sąrašas tvirtinamas 

direktoriaus įsakymu. 

5. Mokiniui, susirgusiam per mokslo metus ir turinčiam ilgalaikį atleidimą nuo kūno kultūros 

pamokų, atleidimas nuo šių pamokų įforminamas direktoriaus įsakymu. 

6. Mokiniai, pagal direktoriaus įsakymą atleisti nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos, gali 

neatvykti į ją pristatę tėvų (globėjų) motyvuotą prašymą. Už mokinių saugumą šių pamokų metu 

atsakingi tėvai. Kitais atvejais mokiniai privalo dalyvauti pamokoje, už jų užimtumą bei saugumą šios 

pamokos metu atsako dėstantis kūno kultūros mokytojas. 

 

7. Mokiniams, pagal direktoriaus įsakymą atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos, kūno 

kultūros mokytojai skiria savarankišką darbą (sportinės literatūros apžvalga, sveikos gyvensenos, 



sveikos mitybos referatai, medžiagos apie sporto šaką rinkimas ir t.t.) ir kiekvieno pusmečio pabaigoje 

organizuoja atsiskaitymą, kuris vertinamas „įskaityta“ arba „neįskaityta“. 

8. Mokiniai, atleisti pagal gydytojo pažymą nuo kūno kultūros pamokų dėl ligos, dalyvauja šiose 

pamokose ir užimami sporto salėje (žaidžia šaškėmis, šachmatais, stalo žaidimus, skaito sportinę 

literatūrą, padeda mokytojui, gali atlikti jam skirtas užduotis gimnazijos skaitykloje ir t.t.). Už mokinių 

saugumą atsako dėstantis kūno kultūros pamoką mokytojas. Jeigu mokinys pagal tvarkaraštį turi 1-ą 

arba paskutinę pamoką, jis gali nedalyvauti pamokoje. 

9. Mokinių, dėl sveikatos atleistų nuo kūno kultūros pamokų, dokumentus (sąrašą, mokinių tėvų 

(globėjų) prašymus, medicinines pažymas ir t.t.) segtuve saugo kūno kultūros mokytojai. 

10. Su šia tvarka mokiniai supažindinami pirmą kūno kultūros pamoką. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Tvarka gali keistis atsiradus naujiems dokumentams, reglamentuojantiems šios veiklos 

organizavimą. 
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