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PATVIRTINTA  

Kauno r. Piliuonos gimnazijos  

direktoriaus 2020-01-02 

įsakymu Nr. 1.3-20-01 

 

KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ 

PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS, KONTROLĖS  

IR GIMNAZIJOS NELANKYMO PREVENCIJOS   

TVARKOS APRAŠAS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.Mokinių pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir gimnazijos (toliau – Gimnazija) 

nelankymo prevencijos tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, 

Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymais, Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, mokymosi 

sutartimi, Kauno rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašu, Kauno 

rajono mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą Kauno rajono 

švietimo įstaigose mokėjimo tvarkos aprašu. 

2.Tvarkos aprašas reglamentuoja mokinio atsakomybę už savo lankomumą, tėvų (globėjų, 

rūpintojų) (toliau – Tėvai) atsakomybę už vaiko pamokų lankymą ir pamokų pateisinimą laiku, 

dalyko mokytojų, klasių vadovų, socialinio pedagogo, psichologo, administracijos, Vaiko gerovės 

komisijos veiklą, darbuotojų funkcijas, veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą, gerinant mokinių 

pamokų lankomumą, stiprinant kontrolę ir vykdant pamokų nelankymo prevenciją. 

3.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymo 47 straipsnio 2 dalimi tėvai (globėjai, 

rūpintojai) užtikrina mokinio punktualų ir reguliarų gimnazijos lankymą, jeigu vaikas negali atvykti 

į gimnaziją, nedelsdami apie tai informuoja.  

4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 31 straipsnio 

2 dalies 2 punktu – „vaiko tėvai ar kiti vaiko atstovai pagal įstatymą turi pareigą rūpintis: kad būtų 

sudarytos sąlygos vaikui iki 16 metų mokytis“. 

5.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 80 straipsnio 1 

dalimi „Tėvų (globėjų, rūpintojų) vengimas leisti į mokyklą vaiką iki 16 metų arba kliudymas vaikui 

iki 16 metų mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas užtraukia įspėjimą arba baudą 

nuo vieno šimto keturiasdešimt iki trijų šimtų eurų“; vadovaujantis 2 dalimi - „Šio straipsnio 1 dalyje 

numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų 

aštuoniasdešimt iki šešių šimtų eurų.“ 

6.Vartojamos sąvokos: 

Vėluojantis į pamokas mokinys – mokinys, nuolat atsitiktinai ar tyčia vėluojantis į pamokas. 

Pamokų nelankantis mokinys – mokinys, be pateisinamos priežasties praleidžiantis kai 

kurias pamokas. 

Mokyklos nelankantis mokinys – mokinys, per mėnesį praleidęs daugiau nei 50 procentų 

pamokų ar ugdymui skirtų valandų be pateisinamos priežasties. 

 

II SKYRIUS 

 PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI 
 

7. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis: 

7.1 Dėl mokinio ligos ar vizito pas gydytoją - pristatomas tėvų (globėjų, rūpintojų) 

užpildytas prašymas dėl praleistų pamokų pateisinimo (1 priedas). Esant būtinybei nustatyti, ar 

nepiktnaudžiaujama tėvų paaiškinimais, mokykla gali prašyti tėvų ligą patvirtinančio fakto išrašo iš 
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gydymo įstaigos arba informacijos apie vaiko apsilankymus asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, 

kurią tėvai (globėjai, rūpintojai) gali atsispausdinti prisijungę prie vaiko paskyros E. sveikatos 

sistemoje adresu www.esveikata.lt; 

7.2   Dėl tikslinių iškvietimų (į policijos komisariatą, teismą, VTAT ir kt.), pateikus klasės 

vadovui tai patvirtinantį dokumentą. 

7.3 Dėl kitų svarbių priežasčių (mokinio atstovavimo Gimnazijai (rajonui ar šaliai) 

tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, rajono, miesto ar Gimnazijos organizuojamuose 

konkursuose, olimpiadose, konferencijose, sporto varžybose ir pan.); galioja švietimo įstaigų, 

visuomeninių organizacijų dokumentai, Gimnazijos mokytojų, siuntusių mokinį į konkursus, 

olimpiadas, varžybas ir kitus ugdymo renginius, pažymos ar sąrašai, patvirtinti vieno iš Gimnazijos 

vadovo. 

7.4.  Dėl svarbių šeimos aplinkybių (artimųjų ligos, mirties ir pan.); 

7.5 Dėl nepalankių oro sąlygų: audros, liūties, uragano; autobuso, vežančio mokinius į 

Gimnaziją, neatvykimo. Kai oro temperatūra yra -20 laipsnių šalčio ar žemesnė , į mokyklą gali neiti 

1-4 klasių mokiniai, esant -25 laipsniams ar žemesnei temperatūrai 5-10 klasių mokiniai. Kai oro 

temperatūra +30 laipsnių ir aukštesnė, į mokyklą gali neiti 1-8 kl. ir I-IV gimnazijos klasių mokiniai. 

8. Mokinio, sunegalavusio pamokų metu ir turinčio visuomenės sveikatos priežiūros 

specialisto, socialinio pedagogo, administracijos atstovo ar klasės vadovo leidimą dėl blogos 

savijautos toliau nedalyvauti pamokose, praleistas pamokas pateisina tėvai (globėjai, rūpintojai)  

klasės vadovas. Tėvai, apie blogą vaiko savijautą, informuojami telefonu. Asmuo, kuris atleido 

mokinį nuo pamokų informuoja klasės vadovą. Mokinys išleidžiamas namo su šeimos nariu. 

9.  Mokinys, atvykęs į mokyklą po ligos, laikomas sveiku ir dalyvauja ugdymo procese.  

Mokinys nuo dalyvavimo fizinio ugdymo pamokoje atleidžiamas, kai atneša: 

9.1 visuomenės sveikatos specialistui išrašą ar kopiją (Forma Nr. 046/a „Medicinis 

pažymėjimas) iš ligoninės ar kitos gydymo įstaigos apie buvusią operaciją, procedūrą ar kitą 

intervencinį gydymą, po kurio rekomenduojamas fizinio krūvio ribojimas ar kitos rekomendacijos 

nurodant ribojimo trukmę. Visuomenės sveikatos specialistas apie tai informuoja fizinio ugdymo 

mokytoją; 

9.2 fizinio ugdymo mokytojui tėvų raštišką prašymą ne daugiau kaip 7 kalendorinėms 

dienoms (3 priedas). 

10. Praleistos pamokos laikomos nepateisintomis, kai mokinys nepateikė pateisinančių 

dokumentų. 
 

 

III SKYRIUS 

VAIKŲ UGDYMO DARŽELYJE DIENŲ PATEISINIMO  

KRITERIJAI IR APSKAITA 

 

11. Vaikų lankomumas fiksuojamas kasdieninio vaikų įstaigos lankymo apskaitos žiniaraštyje  

nustatyta tvarka. 

12. Praleistos per mėnesį dienos pateisinamos: 

12.1. Dėl vaiko ligos, pateikus tėvų (globėjų) raštišką prašymą nuo antros švietimo įstaigos 

nelankymo dienos, jeigu apie vaiko natvykimą (ligos numatytą terminą) gimnazija buvo informuota 

raštu (trumpąją žinute, elektroniniu paštu) pirmą nelankymo/neatvykimo dieną. 

12.2 Tėvų (įtėvių, globėjų) kasmetinių atostogų metu, papildomomis darbdavio suteiktomis 

poilsio dienomis darbuotojams, auginantiems vaikus, pateikus prašymą ir darbovietės pažymą. 

12.3. Švietimo įstaigos nedarbo - vasarą, vaiko vasaros atostogų metu, ne trumpiau kaip 

vieną savaitę (birželio-rugpjūčio mėnesiais), pateikus prašymą. 

12.4. Motinos nėštumo ir gimdymo arba tėvų, senelių vaiko priežiūros atostogų metu ne 

ilgiau kaip 3 mėnesius (nepertraukiamu laikotarpiu), pateikus prašymą, gydymo įstaigos pažymą, 

darbovietės pažymą apie suteiktas vaiko priežiūros atostogas. 
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12.5. Tėvų (įtėvių, globėjų), dirbančių kintamu darbo grafiku, nemokamų atostogų ar 

prastovų metu, pateikus prašymą, darbovietės pažymą, darbo grafiką. 

12.6. Dėl ekstremalių įvykių ar esant -20 ⁰C šalčio ir žemesnei oro temperatūrai. 

12.7. Kai švietimo įstaiga ar grupė uždaroma dėl remonto darbų, karantino, paskelbus 

epidemiją. 

12.8. Kai priešmokyklinio amžiaus vaikai nelanko švietimo įstaigos mokinių atostogų metu. 

12.9. Nelaimės šeimoje atvejais (artimųjų mirtis ir pan.), pateikus prašymą ir nurodžius 

aplinkybes. 

 

 

IV SKYRIUS 

ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS 
 

13. Mokinio atsakomybė: 
13.1. pagrindinė mokinių ugdymo forma yra pamoka ir jos lankymas mokiniams privalomas. 

Pamokų metu mokinys negali lankyti vairavimo kursų, dirbti; 

13.2. už dokumentų, pateisinančių praleistas pamokas, pateikimą klasės vadovui atsakingas 

pamokas praleidęs mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai); 

13.3 pasijutęs blogai mokinys kreipiasi į mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistą (jai nesant – į klasės vadovą, socialinį pedagogą ar kitą mokytoją, administracijos atstovą), 

kuris prireikus atleidžia mokinį nuo pamokų, apie tai praneša mokinio tėvams, kurie pasirūpina saugiu 

mokinio grįžimu namo; 

13.4 dėl praleistų nepateisintų pamokų toliau nustatyta tvarka pateikia rašytinį paaiškinimą (2 

priedas). 

14. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atsakomybė: 
14.1. užtikrina punktualų ir reguliarų Gimnazijos lankymą bei operatyviai sprendžia mokinio 

lankomumo ir ugdymo(-si) klausimus; 

14.2. iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į pamokas dieną (iki pamokų pabaigos) apie 

neatvykimo priežastis sutartu būdu informuoja klasės vadovą ir nurodo numatomą mokinio 

neatvykimo į mokyklą preliminarų laikotarpį. Jei po nurodyto laikotarpio mokinys dar negali atvykti 

į Gimnaziją, tėvai (globėjai, rūpintojai) klasės vadovą turi informuoti papildomai; 

14.3. laiku pristato praleistų pamokų pateisinimus, aiškiai nurodydami datą ar pamoką; 

14.4 kylant lankomumo problemoms, atvyksta į individualius pokalbius su klasės vadovu, 

dalyko mokytoju, mokyklos administracija, bendradarbiauja su jais bei specialistais, teikiančiais 

mokymosi, psichologinę, socialinę, sveikatos priežiūros pagalbą; 

14.5 reguliariai (ne rečiau kaip kartą per savaitę) susipažįsta su duomenimis elektroniniame 

dienyne (praleistų pamokų skaičiumi, pagyrimais ir pastabomis bei kt. informacija); 

14.6 pagal galimybes neplanuoja pamokų metu mokinio apsilankymo pas gydytojus arba kitų 

reikalų tvarkymo; 

14.7 užtikrina, kad mokinys pamokų metu nesimokytų vairavimo mokyklose, nedirbtų 

(nebūtų įdarbintas); 

14.8 esant labai rimtai priežasčiai ar dėl svarbių asmeninių šeimos interesų ir poreikių 

(atostogų, išvykų ir pan.), dėl mokinio laikino išvykimo informuoja klasės vadovą ir parašo prašymą 

direktoriaus vardu Gimnazijos raštinėje ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki išvykimo (jei mokinys 

išvyksta kelioms dienoms į pažintinę/poilsinę kelionę pamokų metu, išvykdamas į kelionę, mokinys 

įsipareigoja savarankiškai išmokti praleistas temas, o tėvai (globėjai, rūpintojai) prisiima atsakomybę 

dėl nutraukto ugdymo(si) proceso padarinių ir sudaro sąlygas vaikui įgyti tokių žinių ir kompetencijų, 

kurios buvo ugdomos mokykloje tuo laikotarpiu, kai jis buvo išvykęs; išvykų su tėvais (globėjais, 

rūpintojais) praleistos pamokos fiksuojamos, kaip praleistos dėl kitų priežasčių. Rekomenduojama 

išvykas planuoti mokinių atostogų metu ir tik būtinu atveju vykti ugdymo proceso metu.  



4 

 

15. Su šia Tvarka tėvai supažindinami, nes: 

15.1 už piktnaudžiavimą tėvų (globėjų, rūpintojų) valdžia, neveikimą vaiko labui, kai 

nesilaikoma ar piktnaudžiaujama šioje Tvarkoje nustatytais susitarimais dėl vaikų lankomumo 

pateisinimo, numatyta atsakomybė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 

(toliau - LR ANK) 80 str. 2-3 d.; 

15.2 tėvams (globėjams, rūpintojams) nesilaikant minėtų LR ANK straipsnių nuostatų, 

Gimnazija turi teisę kreiptis į atitinkamas institucijas (teritorinę policijos įstaigą, Kauno apskrities 

vaiko teisių apsaugos skyrių Kauno rajone, seniūniją ir kt.). 

16. Klasės vadovo atsakomybė: 
16.1. mokiniui neatvykus į Gimnaziją (tuo atveju, kai tėvai (globėjai, rūpintojai) nepraneša), 

ne vėliau kaip per 2 darbo dienas išsiaiškina neatvykimo priežastis, reikalui esant informuoja 

mokyklos administraciją; 

16.2. praleistas pamokas ir pavėlavimus į jas pateisinančius dokumentus (taip pat elektroninio 

pašto, elektroninio dienyno žinutes/pranešimus) sistemina ir saugo klasės vadovas. 

16.3. kuo skubiau (bet ne rečiau, kaip kartą per savaitę) elektroniniame dienyne pateisina 

mokinių praleistas pamokas, aptaria klasės mokinių lankomumą klasės valandėlių metu; 

16.4. individualiai dirba su pamokų nelankančiais, vėluojančiais mokiniais, aiškinasi 

priežastis; 

16.5 organizuoja pokalbius su vėluojančio į pamokas, pamokų nelankančio, mokyklos 

nelankančio mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais); 

16.6 direktoriaus pavaduotojui ugdymui ar socialiniam pedagogui paprašius, parengia ir 

pateikia informaciją apie galimas mokinių praleistų pamokų priežastis, jau taikytas prevencinio 

poveikio priemones; 

16.7. kartu su mokiniu dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdyje, pateikia išsamią 

informaciją apie mokiniui taikytas poveikio priemones lankomumui gerinti; 

16.8. tėvų susirinkimų metu aptaria klasės mokinių lankomumo rezultatus, kartu su tėvais 

analizuoja pamokų praleidimo priežastis. 

17. Dalyko mokytojo atsakomybė: 

17.1. atsako už mokomojo dalyko pamokų lankomumo apskaitą; 

17.2. elektroniniame dienyne kiekvieną dieną po pamokos, vėliausiai pasibaigus pamokoms, 

žymi mokinių lankomumo duomenis (praleistas pamokas ir pavėlavimus); 

17.3. pastebėjęs problemas dėl mokinio lankomumo (pvz., neatvyksta į atsiskaitomuosius 

darbus, vengia lankyti tik to dalyko pamokas, neateina į mokomojo dalyko pirmąją ar paskutiniąją 

tvarkaraštyje pamoką ir pan.) informuoja klasės vadovą ir mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) laišku 

elektroniniame dienyne; 

17.4. esant poreikiui dalyvauja Vaiko gerovės komisijos posėdyje, svarstant mokinio 

lankomumo problemas. 

18. Socialinio pedagogo atsakomybė: 

18.1. gavęs informaciją apie pamokas praleidžiantį mokinį, aptaria situaciją su klasės vadovu 

ar dalyko mokytoju, planuoja mokiniui socialinės pagalbos teikimą, numato veiksmų planą; 

18.2. gavęs informaciją iš klasės vadovo, kad priimti susitarimai su mokiniu ir jo tėvais 

(globėjais, rūpintojais) neveiksmingi, situaciją aptaria su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), 

pasikartojus įvykiui kreipiasi į Vaiko gerovės komisiją (VGK); 

19. Psichologo atsakomybė: 

19.1. konsultuoja mokinius, tėvus bei mokytojus siekiant išsiaiškinti Mokyklos nelankymo ir 

mokymosi motyvacijos stokos ar nebuvimo priežastis. 

 

20. Vaiko gerovės komisijos atsakomybė: 
20.1.  renkasi į posėdžius dėl pamokų nelankančių mokinių svarstymo; 
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20.2. teikia rekomendacijas Gimnazijos direktoriui dėl nuobaudų ir skatinimo sistemoje 

numatytų priemonių taikymo; 

20.3. bendradarbiauja su Kauno rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija, 

Vaiko teisių apsaugos skyriumi ir kt.  

 

V SKYRIUS 

VĖLAVIMŲ Į PAMOKAS PREVENCIJA 

 

21. Pavėlavimu laikomas vėlavimas į pamoką 5 ir daugiau minučių. 

22. Vėluoti į pamokas draudžiama.  

23. Pakartotinai vėluojant į pamokas informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). 

24. Mokiniui pavėlavus, dalyko mokytojas elektroniniame dienyne pažymi „p“. Jei mokinys 

vėlavo pusę ir daugiau pamokos laiko ir vėlavimo priežastis nereikšminė, mokytojas gali žymėti „n“. 
 

VI SKYRIUS 

PAMOKŲ NELANKYMO PREVENCIJA 

 

25. Prevencinės priemonės mokiniui praleidus pamokas: 

25.1. mokiniui per mėnesį nepateisinus iki 10 pamokų, klasės vadovas išsiaiškina priežastis 

ir su mokiniu dirba individualiai (pokalbis, mokinys raštu paaiškina priežastis ir atiduoda klasės 

vadovui su tėvų (globėjų, rūpintojų) parašais (2 priedas), tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas sms 

žinute ar pranešimu Eduka dienyne), žodžiu įspėja mokinį. Jei mokinys ir toliau praleidinėja pamokas 

be pateisinamos priežasties, klasės vadovas informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), aptaria 

problemas ir veiksmų planą su socialiniu pedagogu, pagal poreikį - ir su psichologu; 

 25.2. jei mokinys per mėnesį praleidžia daugiau nei 10 pamokų be pateisinamos priežasties, 

klasės vadovas inicijuoja mokinio ir socialinio pedagogo pokalbį, kartu aptaria prevencines 

priemones, informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus); 

25.3 mokiniui per mėnesį praleidus 15 ir daugiau pamokų be pateisinamos priežasties arba 

pakartotinai per kitą (-us) mėnesį (-ius) praleidus daugiau nei 10 pamokų be pateisinamosios 

priežasties, jis svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, dalyvaujant klasės vadovui ir tėvams 

(globėjams, rūpintojams). Mokinys, kuriam svarstymo metu yra 18 m., atsižvelgiant į aplinkybes, gali 

būti svarstomas be tėvų (globėjų, rūpintojų); 

25.4 klasei pabėgus iš pamokos (-ų), gimnazijos direktorius rašo įsakymą dėl papildomos 

pamokos skyrimo (suderinus su dalyko mokytoju). 

 

VII SKYRIUS 

NUOBAUDŲ IR SKATINIMO SISTEMA 
 

26. Mokiniui, vengiančiam lankyti pamokas, (priklausomai nuo situacijos) taikomos šios 

nuobaudos: 

26.1 žodinis įspėjimas; 

26.2 mokytojo, klasės vadovo pastaba elektroniniame dienyne; 

26.3 socialinio pedagogo taikomos prevencinės priemonės; 

26.4 mokinio svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje; 

26.5. mokiniui gali būti skirta kita minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė. 

27. Mokiniui, nepraleidusiam per pusmetį nė vienos pamokos, direktoriaus įsakymu 

reiškiamas pagyrimas. 
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VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

28. Klasių vadovai, dalykų mokytojai, mokiniai pasirašytinai supažindinami su šiuo tvarkos 

aprašu. 

29. Tėvai (globėjai, rūpintojai) su šiuo aprašu supažindinami elektroniniu paštu ar žinute per 

elektroninį dienyną su nuoroda į Gimnazijos internetinę svetainę.  

30. Aprašas skelbiamas Gimnazijos internetinėje svetainėje. 

 

_________________________________ 
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1 priedas 

 

 

 

 
(tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė) 

 

 

Kauno r. Piliuonos gimnazijos 

....... Klasės vadovui 

 

 

 

PRAŠYMAS PATEISINTI PRALEISTAS PAMOKAS  

 

 

20______m._____________________d. 

Piliuona 

 

 

Prašau pateisinti mano sūnaus/dukters/globotinio/ ______________________________ 

 

praleistas pamokas nuo _________________________ iki __________________________________  
                                                                                     (metai, mėnuo, diena) 

                 

Praleidimo  priežastis:________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________. 

 

 

 

                                                                   

______________________________________________________ 
               (Vardas, pavardė, parašas) 
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2 priedas 

 

 

 

KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJA  

 

MOKINIO PAAIŠKINIMAS DĖL BE PATEISINAMOSIOS PRIEŽASTIES 

PRALEISTŲ PAMOKŲ 

 

 

Aš, .................................................................................................., ......... klasės mokinys(ė) 

20...... m. .................................... mėn. praleidau ............................ pamokų be pateisinamosios 

priežasties. 

Neatvykimo priežastys: 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Sprendimo būdai, kad nebūtų praleistų pamokų be pateisinamosios priežasties: 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

 

 

........................................................... 

(mokinio parašas) 

 

SUSIPAŽINAU: 

Tėvas / mama / globėjas / rūpintojas 

___________________________ 

(vardas, pavardė, parašas) 

 

Klasės vadovas 

_____________________________________ 

(vardas, pavardė, parašas) 
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3 priedas 

 

 

 

 
(tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė) 

 

 

Kauno r. Piliuonos gimnazijos 

....... Klasės vadovui 

 

 

 

PRAŠYMAS ATLEISTI NUO FIZINIO UGDYMO PAMOKŲ  

 

 

20______m._____________________d. 

Piliuona 

 

 

Prašau atleisti mano sūnų/dukterį/globotinį nuo fizinio ugdymo pamokų  

 

nuo _________________________ iki __________________________________  
                                                       (metai, mėnuo, diena) 

                 

Atleidimo  priežastis:________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________. 

 

 

 

                                                                   

______________________________________________________ 
               (Vardas, pavardė, parašas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


