NAUJOSIOS AKMENES RAMUCIU GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL NAUJOSIOS AKMENES RAMUEIU GIMNAZIJOS MOKINIU PAMOKV
LANKOMUMO APSKAITOS TVARI(OS APRASO PATVIRTINIMO
2Ol9 m. rugsejo 00 d.Nr.
Naujoji Akmene

V-9/

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Mokyklos vaiko gerov6s
komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos
Svietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandZio 11 d. isakymu Nr. Y-579,,DeI Mokyklos vaiko
geroves komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos apra5o patvirtinimo" (2017 m.
geguZes 2 d. isakymo Nr. V-319 redakcija), Socialines pedagogines pagalbos teikimo vaikui ir
mokiniui tvarkos apra5u, patvirtintu Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2016 m.
lapkridio 2 d. isakymu Nr. V-950 ,,Del socialines pedagogines pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui
tvarkos apra5o patvirtinimo":
l.Tvirtinu
Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijos mokiniq pamokq
lankomumo apskaitos tvarkos apraS4 @ridedamas).
2.Pripai. istu netekusiu galios Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijos
direktoriaus 2016 m. lapkridio 7 d. isakym4Nr. V-143 ,,Del Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijos
mokiniq lankomumo tvarkos apra5o patvirtinimo".

Gimnazijos direktore

Helena Daugmaudiene
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PATVIRTINTA
Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijos
direktoriaus 2019 m. rugsejo
d.
isakymu

Nr.V-Q/

Jp

NAUJosIos AKMENES RAMuitq GIMNAZIJos MoKrNrU pAMoKU LANKoMUMo
APSKAITOS TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Naujosios Akmenes Ramudiq gimnazijos mokiniq pamokq lankomumo apskaitos tvarkos
apra5as (toliau
Apra5as) reglamentuoja gimnazijos pateisinamq pamokq praleidimo prieZastis
(kriterijus), pateisinamq pamokq (diem+) skai6iq, pateisinim4 patvirtinandius dokumert r i.
.jq
pateikimo tvark4, pamokq lankomumo kontroles budus ir kontrolg vykdandius asmenis, nelankymo
prieZasdiq nustatymo bldus, prevencines priemones
pagalbos organizavimq gimnaziios
nelankantiems mokiniams.
2. Tvarkos apra5e vartojamos s4vokos:
Mokyklos nelankantis mokinys - per menesi be pateisinamos prieZasties praleidgs daugiau
kaip pusg pamokq ar ugdymui skirtg valandq.
Vengiantis lankyti mokyklq mokinys - per menesi be pateisinamos prieZasties praleidgs ne
daugiau kaip 20 pamokq.
Linkgs praleidindti pamokas mokinys - per mdnesi be pateisinamos prieZasties praleidqs
ne daugiau kaip 10 pamokq.
3. Kitos ApraSe vartojamos s4vokos paai5kintos Lietuvos Respublikos Svietimo istatyme,
Lietuvos Respublikos vaiko teisiq apsaugos pagrindq istatyme, Lietuvos Respublikos vaiko
minimalios ir vidutines prieZiiiros istatyme.

-

ir

II. SKYRIUS
PRALEISTU PAMOKU PATEISINIMO KRITERIJAI

4.

Praleistos pamokos laikomos pateisintomis:
4.1. ddl mokinio ligos - t4 padi4 dienq tdvams (globejams, rupintojams) informavus klases
vadgye ir po ligos pateikus nustatytos formos pazymq del praleistq pamokr+ pateisinimo (7 priedas).
Mokiniui del ligos neatrykus i glmnazijq5 dienas klases vadovas ar socialinis pedagogar iori t"irE
pasidometi mokinio sveikata (telefonu paskambinus tevams ar apsilankius namuose). Galimas
pateisinamq dienq skaidius per menesi- ne daugiau kaip 10 mokymosi dienq, i5imtinais atvejais ir
daugiau, kai reikalingas ilgesnis gydymas (sergant bronchitu, plaudiq uZdegimu, traumq atveju ui tt.;;
4.2. d6l numatomo ilgalaikio arba sanatorinio gydymo tevams (globejams,
rDpintojams) pateikus nustatytos formos paLymqir medicinos
istaigos siuntimo koprjE;
4.3- d6l kitq svarbiq prieiastiq ne daugiau kaip 3 dienas per mcnesl (nepalankiq oro
s4lygtl; autobuso, veZandio mokinius i $mnazljq, neatvykimo ar velavimo; del
mirties ir
pan.) - tq padi4 dien4 tevams (globejams, rupintojams) informavus klases vadov4 ai gimnazijos
administracij4 (veluojant ar iSeinant i5 vienos pamokos - dalyko mokyoj$ telefonu ir-atvykus
i
gimnazijq pristatyti tevq paZym4 del praleistq pamokq pateisinimo (7 priedas);
4.4. d6l mokinio atstovavimo gimnazijaitarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose,
rajono savivaldybes organizuojamuose renginiuose, konkursuor", oli*piadose, konferencijose,
sporto varZybose ir kituose renginiuose - vadovaujantis gimnazijos direktoiiars
isakymu;
4.5. gavus neformaliojo vaikq Svietimo istaigg ar kitq neformaliojo Svietimo teik6jq
i5kvietimq (pateikus i5kvietim4 ar kitq pateisinanti dokument4 arbajq kopijas) dalyvauti Sventese,
konkursuose, varZybose ar kifuose renginiuose;

**,Ii.l

3

4.6.

susirgus pamokq metu - klases vadowi ar dalyko mokytojui pateikus visuomends
sveikatos prieZi[ros specialisto (am nesant socialinio pedagogo) rekomendacij4 del tolimesnio
dalyvavimo pamokose bei klases vadovui, suderinus su tevais;
4.7. d6l tikslinig iSkvietimq - i teritoring policijos istaig4, teism4, Valstybines vaiko teisiq
apsaugos ir ivaikinimo tarnybos teritorini padalini, Pedagoging psichologing tarnyb4 ar kitas
institucijas, pateikus i5kvietim4, kit4 irodanti dokument4 ar jo koprjA.
5. Pamokos nepateisinamos:

5.1.
5.2.

nustatytais atvejais nepateikus pateisinamo dokumento;
iSejus i5 pamokos Crl) ir nepateikus pateisinamo dokumento.

III. SKYRIUS
LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA

6. Mokiniq

su dalykq
mokyojais, Svietimo pagalbos specialistais, gimnazijos vaiko gerovds komisija.
7. Dalyko mokytojas - atsakingas uZ mokomojo dalyko pamokq lankomumo, velavimq
Zymejimq ir apskait4 elektroniniame dienyne:
7.1. kiekvien4 pamok4 elektroniniame dienyne paiymi mokiniq praleistas pamokas ir
pavelavimus, i5 pavelar,usio mokinio paima pasiai5kinim4"(2 priedas) ir perduoda klases vadovui;
7.2. pamokos metu i5siaiSkings, kad mokinys, kurio nera klaseje, ankstesnese pamokose
dalyvavo, operatyviai i5siaiSkina prieZastis, informuoja klases vadov4 arba ter,us (globejus,
rdpintojus);
7.3. mokiniui susirgus pamokos metu, nukreipia ji pas visuomenes sveikatos prieZiiiros
specialist4, jam nesant pas socialini pedagog4 ar klases vadovq;
7.4. informuoja klases vadov4, socialini pedagogE apie nelankandius ar vengiandius lankyti
pamokas mokinius;
7.5. organizuodamas konkursus, olimpiadas, pamokas netradicinese erdvdse, i5vykas ir kitus
renginius, kuriuose mokiniai dalyvauja pamokq laiku, mokiniq s4ra54 suderings su gimnazijos
administracija, skelbia mokytojq skelbimq lentoje arba elektroniniame dienyne dien4 prie5 rengini;
7.6. informuoja klases vadov4 apie mokinio (-iq) pabegim4 i5 pamokos;
7.7. bendradarbiaudamas su klases vadovu informuoja tevus (globejus, rupintojus), jei
mokinys, praleido 2 dalyko pamokas be prieZasties telefonu, Zinute elektroniniame dienyne;
7.8. i5kilus problemoms dalyvauj a gimnazijos Vaiko gerovds komisijos posedZiuose.
8. Klasds vadovas - atsakingas uZ bendr4 klasds mokiniq pamokq lankomumo, pavelavimq
apskaitq ir tevq (globejq, mpintojq) informavimq apie rezultatus:
8.1. kontroliuoja mokiniq lankomum4 ir velavim4, mokiniui neatvykus i gimnazljq ir tevams
(globejams, rupintojams) apie tai neprane5us, t4 padi1 dien4 i5siai5kina neatvykimo prieZastis, esant
butinybei informuoj a gimnazij os administracij q;
8.2. vykdo elektroniniame dienyne praleistq pamokq apskait4 pagal gimnazijos nustatytus pamoktl praleidim4 pateisinandius dokumentus bei praleistq pamokq pateisinimo kriterijus. Gavqs
pateisinamq dokument4 tq padiq dienq paLymi elektroniniame dienyne. Pamokq pateisinimo
dokumentus sega lankomumui skirtame aplanke ir saugo I mokslo metus;
8.3. informuoja tevus (globejus, rfipintojus) apie mokinio praleistas pamokas, telefonu, Zinute
elektroniniame dienyne, kviediasi i girrlnazijEtevus (globejus, r[pintojus);
8.4. informuoja socialinipedagog4 ar direktoriaus pavaduotoj4 ugdymui apie mokini, linkus!
praleidineti pamokas, jei po taikytq poveikio priemoniq situacija nesikeidia;
8.5. ai5kinasi mokiniq savavali5ko i5ejimo (nelankymo) prieZastis, apie jas informuoja
mokinio tevus (globejus, rupintojus);
8.6. iki einamojo mdnesio 5 d. parengia ir pateikia direktoriaus pavaduotojui ataskait4 apie
pamokq lankomum4, taikytas prevencijos priemones, supaZindina atitinkamq mokiniq tel,us (raStu,
ZodZiu ar susirinkimq metu);
lankomum4 koordinuoja klasiq vadovai, bendradarbiaudami
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8.7. kiekvien4 mdnesi aptaria mokiniq pamokq lankomumo, vdlavimq pokydius, palangq
klases valandeliq metu, ira5o i elektroninidienyn4;
8.8. bendradarbiauja su gimnazijos administracija, klaseje dirbandiais mokytojais, pagalbos
mokiniui specialistais, i5kilusioms mokinio gimnazijos nelankymo problemoms sprqsti;
8.9. tevams (globejams, rupintojams), neturintiems galimybes prisijungti prie elektroninio
dienyno, i5spausdina mokinio lankomumo ataskaitas. Tevai (globejai, r[pintojai) susipaZista
pasira5ydamr ir grqZina klases vadovui, kuris ataskaitas sega i klases vadovo aplank4;
8.10. tevq susirinkimq metu pristato lankomumo, pavdlavimq suvestines, kartu su tevais
(globejais, rupintojais) analizuoja pamokq praleidimo, pavelavimq prieZastis;
8.1 l. panaudojqs rekomenduotas pedagogines priemones ir nesulaukEs teigiamq lankomumo
pokydiq (10 pamokq be prieZasties), inicijuoja mokinio elgesio svarstymE gimnazijos Vaiko geroves
komisijos posedyje (1 priedas );
8.12. kviedia terus (globejus, rupintojus) i gimnazijos Vaiko gerov6s komisijos posedZius (1
priedas), Vaiko gerovds komisijai pateikia lankomumo bei paZangumo rodiklius ir taikytas poveikio
priemones su nelankandiu mokiniu ataskaitqra5tu (4 priedas);
8.13. individualiai dirba su pamokq nelankandiais, veluojandiais mokiniais, taiko
auklejam4sias poveikio priemones: individualius pokalbius su mokiniu, paima ra5ti5k4 mokinio
pasiai5kinim4 del be prieZasties praleistq pamokq (3 priedas), ai5kinasi prieZastis, informuoja ar
kviedia tevus ir mokinius individualaus pokalbio.
9. Socialinis pedagogas: - aiSkinasi, vertina ir sprendZia gimnazljos mokiniq pamokq
nelankymo prieZastis:

9.l.stebi mokiniq lankomum4 ir pavelavimus elektroniniame dienyne;
9.2. individualiai dirba su gimnazijos nelankandiais mokiniais ir jq Seimomis, analizuoja
pamokq praleidimo prieZastis, jo socialines problemas, kartu su mokiniu, jo tevais (globejais,
rupintojais) ir kitais gimnazijos pagalbos mokiniui specialistais ieSko sprendimo bfrdq;
9.3. organiztojaklasiq vadovq, mokytojq, kitq pagalbos mokiniui specialistq ir tevq (globejq,
r[pintojq) dalyvavim4 pagalbos vaikui teikimo procese;
9.4. inicijuoja Vaiko gerov6s komisijos posedZius ir (neeilinius) del mokiniq, nereguliariai
lankandiq gimnazijq, elgesio svarstymo, kuriems klases vadovo ir socialinio pedagogo taikytos
poveikio priemonds buvo neveiksmingos;
9.5. bendradarbiauja su klasiq vadovais (esant poreikiui dalyvauja klasiq vadovq
susirinkimuose), mokiniq tevais (globejais, r[pintojais), Paramos Seimai centro socialiniais
darbuotojais, atskirais atvejais su Valstybinds vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo tarnybos teritorinio
padalinio specialistais, teritorines policijos istaigos pareig[nais bei Akmenes rajono savivaldybes
vaiko gerovds komisija del minimalios ar vidutines priemonds taikymo itarus, kad vaikui trukdoma
mokyis.
10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui analizuoja klasiq vadovq, socialinio pedagogo
pateikt4 informacijq:
10.1. inicijuoja gimnazijos dokumentq, susijusiq su lankomumu, rengim4 @akeitimus),
vykdo Siq dokumentq igyvendinimo prieZiur4;
10.2. priLlflri dokumentq, reglamentuojandiq lankomumo veikl4, igyvendinim4;
10.3. sistemingai stebi elektroniniame dienyne mokiniq pamokq lankomum4, vertina ji
(analizuoja), su klasiq vadovais aptaria klases praejusio mdnesio lankomumo suvestines, planuoja
(pagal poreiki) priemones lankomumui gerinti;
10.4. kviedia klases vadov4, pamokq nelankanti (ar veluojanti) mokini pokalbio ir analizuoia
klases vadovo sukaupt4, dalykq mokytojq uZfiksuot4 informacijq apie pamokas praleidZiandius arlir
gimnazijos vengiandius lankyti, nelankandius mokinius, bendradarbiauja su socialiniu pedagogu,
padeda mokiniui priimti sprendimus;
10.5. pasibaigus trimestrui, pusmediui, mokslo metams lankomumo analizE pateikia
mokytojq tarybai;
10.6. inicijuoja mokiniq skatinim4tl ger1pamokq lankym4 pasibaigus mokslo metams;
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10.7. jei mokinys per menesi praleidZia daugiau kaip pusg pamokq ar ugdymui skirtq valandq
be pateisinamos prieZasties, iraSo i ,,Nesimokandiq vaikq ir mokyklos nelankandiq mokiniq
informacinq sistem4".
11. Mokinys laikosi visq mokymosi sutartyje numatytq s4lygrl, gimnazijos vidaus tvark4
reglamentuojandiq dokumentq reikalavimq:
11.1 privalo punktualiai ir reguliariai lankyti gimnazrj4 pateisinti kiekvien4 praleistq
pamok4 (pagal apra5o 4, 5 punktus);
ll.2 po praleistq pamokq atejus i gimnazij4 privalo klases vadorui pristatyti praleistas
pamokas pateisinanti dokument4 ar tdvq pfrym1;
11.3 i5 anksto Zinodamas apie nedalyvavim4 pamokose (varZybos, olimpiados, konkursai,
renginiai, Seimynines aplinkybes ar kita) prane5a klases vadovui pats arba tevai (globejai, r0pintojai);
ll.4 mokinys susirggs t4paiiq dien4 apie neatvykim4 i pamokas informuoja klases vadov4
pats arba tevai (globejai, mpintojai);
11.5 mokini i5 pamokq ligos, nelaimingo atsitikimo ir kitais svarbiais atvejais iSleidZia
gimnazijos administracija, visuomenes sveikatos prieZiiiros specialistas, klasds vadovas. Siuo atveju
informuojami tevai ir pasirupinama mokinio saugiu griZimu i namus ar nuvykimu i gydymo istaig4.
I 1.6 i5 pamokq gali iSeiti del Seimos, asmeniniq prieZasdiq turedamas raSti5kE tevq (globejq,
r[pintojq) praSym4 arba tdvams (globejams, rupintojams) informavus klases vadov4. Jei gimnazijoje
nera klases vadovo, apie iSejim4 i5 pamokq privalo informuoti socialinipedagog4.
12. Mokiniq tdvai (glob6jai, riipintojai): laikosi numatytq mokymo sutartyje s4lygq,
uZtikrina, kad vaikas punktualiai ir reguliariai lankytq gimnazij4bei operatyviai sprendZia mokinio
lankomumo, v6lavimq ir ugdyrno (-si) klausimus:
12.1. jeigu vaikas negali atvykti i gimnazijq, informuoja klases vadov4 pirmqj4neatvykimo
i gimnazljqdien4telefonu, elektroniniu pa5tu, Linute elektroniniame dienyne, nurodo prieZastis;
12.2. pasirupina, kad vaikui pradejus lankyti gimnazij1laiku (t4padi4 dienfl b[tq pristatyta
pamokas pateisinanti paLyma (7 priedas), ai5kiai nurodo nelankymo prieZasti ir dat4 (pagal apra5o 4,
5 punktus);
12.3. sistemingai, bet ne rediau kaip 2 kartus per savaitg, susipaZista su praleistomis
pamokomis ir pavelavimais elektroniniame dienyne;
12.4. i5siaiSkina pamokq praleidimo ar velavimq prieZastis, kontroliuoja ir koreguoja vaiko
elgesi;
12.5. jei yra bfitinybe vaikui anksdiau i5eiti i5 pamokq del Seimos asmeniniq prieZasdiq,
para5o pra5ym4 klases vadovui ir nurodo vaiko i5ejimo prieZastis arba informuoja klases vadov4
tel efonu arb a pranesimu el ektronini ame dienyne;
12.6. neplanuoja, kad pamokq metu jq sunus / dukra eitq pas gydytojus ar tvarkytq kitus
reikalus (vyktq i keliong, lunkytl'+ vairavimo kursus) ir pan.;
12.7. kai yra numatomas mokymas namuose ar sanatorinis gydymas, tdvai nedelsdami
kreipiasi ! gimnazijos direktoriq pateikdami paiymq ir medicinos istaigos siuntimo kop,je;
12.8. lanko ter,q susirinkimus, i5kilus vaiko lankomumo problemai atvyksta i individualius
pokalbius su klasds vadovu, dalyko mokytojais, socialiniu pedagogu, gimnazijos administracija,
kviediamas dalyvauja gimnazijos Vaiko gerovds komisijos posedyje;
12.9. tevai, sprendZiant mokinio lankomumo problemas, glaudZiai bendradarbiauja su
klases vadovu, admini stra cija, gSmnazij o s soci aliniu pedago gu.
13. Vaiko gerov6s komisija:
13.1. analizuoja mokiniq mokymo(-si) poreikius, lankomumo, pavdlavimq problemas ir jq
prieZastis, nustato Svietimo pagalbos priemoniq prioritetus, kr1.ptis, teikimo fo.-4;
13.2. teikia sitilym4 gimnazijos direktoriui, kad mokiniams, kuriems panaudotos poveikio
priemonds buvo neveiksmingos, skirtq drausmines nuobaudas: pastab4,
ispejim4 arba papeikim4.
SupaZindina pasiraSytinai mokinius, tdr,us (globejus, r[pintojus) su direktoriaus isakymais del
drausminiq nuobaudq skyrimo;
13.3. bendradarbiauja su tevais (globejais) lankomumo uZtikrinimo klausimais, priima
bendrus susitarimus del taikomq poveikio priemoniq;
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13.4. bendradarbiauja su gimnazijos savivaldos institucijomis (gimnazijos taryba, mokyojq
taryba) vaiko gerovds klausimais;
13.5. i5analizavusi konkretaus mokinio gimnazijos nelankymo prieZastis ir iSnaudojusi visas
Svietimo mokiniui pagalbos galimybes, inicijuoja kreipim4si i Akmenes rajono savivaldybes
administracijos direktoriq del vaiko minimalios ar vidutines prieZiiiros priemonds skyrimo gimnazijos
nelankandiam mokiniui.
14. Gimnazijos mokytojq taryba:
14.1. po kiekvieno trimestro, pusmedio analizuoja mokiniq mokymosi paZangumo, pamokq
praleidinejimo pokydius ir priima atitinkamus nutarimus padediai gerinti;
14.2. sillo pedagoging psichologingpagalb1, kit4 mokymosi form4 ar kit4 mokymosi istaig4
mokiniui (o tevams (globejams, rupintojams), be prieZasties nelankandiam gimnazijos.
15. Gimnazijos direktorius - vertina pateikt4 informacijq ir siUlymus, teikia pra5ymus,
informacij4 Akmenes rajono savivaldybes administracijos Vaiko gerovds komisijai, Akmenes rajono
policijos komisariatui, Valstybines vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo tarnybai.
16. Gimnazijos taryba:
16.1. ypatingais atvejais svarsto mokl.tojq tarybos rekomenduot4 mokini del blogo
lankomumo;

16.2. siulo gimnazijos nelankantiems mokiniams keisti mokymo istaig4.

IV. SKYRIUS
GIMNAZIJOS NELANKYMO PREVENCIJA

17. Gimnazijos administracija, klasiq vadovai, dalykq mokytojai, gimnazijos specialistai
atkreipia demesi i mokinius, kurie pamokq metu sedi koridoriuose ar valgykloje, skaitykloje:
17.1. pasidomi ir isitikina, kad mokiniui tikrai nera pamokos;
17.2. paailkejus, kad mokinys turi buti pamokoje, kreipiasi i socialini pedagog4 ar
direktoriaus pavaduotoj q ugdymui.
18. Mokiniui be pateisinamos prieZasties nedalyvavus pamokoje (-se) klases vadovas kitq
dienE kviediasi mokini pokalbio, i5siai5kina neatvykimo i pamokas prieZastis, mokinys ra5o
paai5kinimq (3 priedas).
19. Mokiniui praleidus nuo 6-9 pamokq be prieZasties klases vadovas organizuoja socialinio
pedagogo pokalbius su mokiniu ar mokinio tevais (globejais, rDpintojais) (5, 6 priedai).
20. Susitikimo metu sudaromas mokinio raSytinis pasiZadejimas del pamokq lankymo bei
tevq (globejq, rupintojq) isipareigojimas, kad uZtikrins savo slnaus, dukros (globotinio, globotines)
pasiZadejimo vykdym4 (5, 6 priedai).
21. Mokinys, nesilaikantis priimtq susitarimq ir per mdnesi praleidgs 10 ir daugiau pamokrl
be pateisinamos prieZasties, svarstomas gimnazijos Vaiko gerovds komisijos posedyje, dalyvaujant
klases vadovui ir mokinio tevams (globejams, rupintojams). Klases vadovas, atvykdamas i posedi,
privalo pristatyti dokumentus, kuriuose uZfiksuotas atliktas darbas su mokiniu, Salinant gimnazijos
nelankymo prieZastis (mokinio pasiai5kinimai, klases vadovo, socialinio pedagogo informacija raStu
apie taikytas poveikio priemones) (4 priedas).
22. Jei mokinys pakartotinai per menesi praleidLia 10 ir daugiau pamokq be prieZasties,
gimnazij o s direktorius skiria nuob audq (pastab4, ispej im4, papeikimfl .
23. Jei mokinys, neturintis l6 metq, pritaikius prevencines priemones, ir toliau per menesi
praleidlia l0 ir daugiau pamokq be pateisinamosios prieZasties, Vaiko gerov6s komisija parengia
informacij4 apie atlikt4 darbq bei taikytas poveikio priemones Valstybines vaiko teisiq apsaugos ir
ivaikinimo tarnybai, Akmenes rajono savivaldybes administracijos Vaiko geroves komisijai.
24. Mokiniui, turindiam 16 metq ir toliau sistemingai nelankandiam gimnazijos siuloma
pasirinkti kit4 mokymosi istaig4.
25.

V6lavimqprevencija:
25.1. veluoti i pamokas draudZiama;
25.2. pavelavimu laikomas velavimas ipamok4 po antro skambudio;
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25.3. mokinys, pavelavgs i pamok4, ra5tu paaiSkina prieZastis (2 priedas) ir pateikia dalyko
mokytojui. Dalyko mokytojas mokinio paaiSkinim4 perduoda klases vadovui;
25-4. dalyko mokytojas elektroniniame dienyne paLymi,,p", para5o pastab4 nurodydamas
velavimo prieZasti (raSo t4 prieZasti, kuriq nurode mokinys);
25.5. jei mokinys velavo pusg ir daugiau pamokos laiko ir velavimo prieZastis nereik5mine
mokytojas gali Lymlti ,,n";
25.6. jei mokinys paveluoja i pamokas 4 kartus i5 eiles, klases vadovas pokalbio kviedia
mokini, paima raSti5kq paai5kinim4 ra5tu informuoja mokinio tevus (globejus, rupintojus) apie
mokymo(si) sutarties, mokinio elgesio taisykliq paZeidimus bei primena pareig4lankyti gsmnazijau
laiku atvykti ija ir pasekmes;
25.7. pakartotinai veluojant ir nesilaikant priimtq susitarimq klases vadovas su socialiniu
pedagogu kviediasi mokinio t6vus (globejus, mpintojus) pokalbio, supaZindina su mokinio
paaiSkinimais pasira5ytinai ;
25.8. mokinio elgesiui nesikeidiant ir pakartotinai veluojant i pamokas (8 kartus) mokinys
svarstomas Vaiko gerovds komisijos posedyje, dalyvaujant mokinio tevams (globejams,
rupintojams). Klasiq vadovas pateikia informacijq apie taikytas priemones;
25.9. mokiniui pakartotinai veluojant i pamokas ir nesilaikant priimtq susitarimq, skiriama
drausmine nuobauda bei organizuojamas pokalbis su direktoriumi, dalyvaujant mokiniui ir jo tevams
(globejams, rupintojams) del mokymo(si) sutarties sqlygq paZeidimo.

V. SKYRIUS
GERAI LANKANdTTT UOXTNIV SKATTNTMO PRTEMONES

26. Mokiniams, gerai lankantiems gimnazij4 taikomos Sios skatinimo priemonds:
26.1. pagyimas mokiniams, per trimestr4 pusmeti nepraleidusiems nei vienos pamokos.
Klases vadovas ira5o i elektronini dienyn4;
26.2. paskelbimas gimnazijos tinklalapyje;
26.3. paLintine ekskursija direktoriaus isakymu mokiniams, per mokslo metus
nepraleidusiems nei vienos pamokos arba praleidusiems pamokas tik del dalyvavimo konkursuose,
olimpiadose, varZybose, konferencijose.

VI. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

27. Apraias skelbiamas informaciniame stende mokytojq kambaryje, elektroniniame
dienyne, gimnazij os tinklalapyj e.
28. Apra5as gali buti keidiamas ir papildomas inicijuoj ant gimnazijos bendruomends nariams,
pasikeitus istatymams.
29. Su Apra5u klasiq vadovai pasira5ytinai supaZindina mokinius kiekvienais mokslo metais
iki rugsejo men. 7 d.
30. Tevai (globejai, mpintojai) su Apra5u supaZindinami teru susirinkimq metu,
individualiai.
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Mokiniq pamokq lankomumo tvarkos apra5o

I priedas
KVIETIMAS I GIMNAZIJOS VAIKO GEROVES KOMISIJA

20t-

Naujoji Akmene
Informuojame, jog Jlsq s[nus, dukra (globotinis, globotine)
(mokinio vardas, pavard€)

201

_metq

menesi nedalyvavo Siose pamokose:

Apie nelankymo prieZastis Jtis neinformavote klases vadovo, pamokas pateisinandiq paZymq
nepristatete.

Prane5ame,kad2}l m.

men._

d.,

_val.

Jtis privalote atvykti

Vaiko geroves komisijos posed!aptarti pamokq lankomumo, velavimo problemq.
Klases vadovas

Vaiko geroves komisijos pirmininke

(para5as)

(vardas, pavarde)

SusipaZinau

Tevq (globejq, rflpintojq)

(para5as)

(vardas, pavard€)

i gimnazijos
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Mokiniq pamokq lankomumo tvarkos apra5o
2 priedas

MOKINIO PAAISKINIMAS DEL PAVELAVIMO I PAMOKA
201_m.

_men. _d.pavelavau

Velavimo prieZastys:
Mokinys (-e)

(paraSas)

(data)

,

klases mokinys(e),

minudiq i
(vardas, pavarde)

l0
Mokiniq pamokq lankomumo tvarkos apra5o
3 priedas

MOKINIO PAAISKINIMAS
DEL PRALEISTV PAMOKU BE PATEISINAMOS PRIEZASTIES
klases mokinys(e),
201 _m.

_men.

_d

. praleidau

pamok4 (as) be pateisinamos prieZasties.
Neatvykimo i gimnazij4 ar savavali5ko i5ejimo i5 pamokq prieZastys:

Mokinys (-e)

(para5as)
(data)

(vardas, pavarde)

lt
Mokiniq pamokq lankomumo tvarkos apra5o
4 priedas

VAIKO GEROVES KOMISIJOS POSEDIS

201--_

Naujoji Akmene
Pildo klasds vadovas:
Mokinio vardas, pavarde
klase

Pokalbio tema/prieZasti

./

s:

Lankomumo bei
Klas6s vadovo arba m

ikio

Klases vadovas:
(vardas, pavarde )

Pildo VGK narys:
Sillymai, iSvados:

Mokinio

Ter,.q

(globejq,

r[pintojq):

1varffi
Pokalbyj e dalyvavq pedagogai

:

nes

t2
Mokiniq pamokq lankomumo tvarkos apra5o
5 priedas

POKALBIO SU TEVAIS (GLOBEJAIS, RfTPINTOJAIS) FIKSAVIMO LAPAS

20t_-_

Naujoji Akmene
Tevq (globej q, r[pintoj q)
(vardas, pavarde)

Del slnaus/dukters
(mokiniolls)

kl.
klase)

Problemos: del pamokq praleidinejimo, del mokymosi rezultatq, del elgesio gimnazijoje, del
fizinio smurto kito vaiko atlvilgiu, del psichologinio smurto (patydiq), Jel teisetvart<os paZeidimq,
del mokiniq tarpusavio santykiq (pabraukti).
kita (iraSyti)
Pasiekti susitarimai

Pokalbyje dalyvavo:
socialind pedagoge.

tevai (globejai, rDpintoj ai)
klases vadovas

mokinys

Kiti dalyvavg

asmenys:
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Mokiniq pamokq lankomumo tvarkos apra5o
6 priedas

INDIVIDUALAUS POKALBIO FIKSAVIMO LAPAS

201--_

Naujoji Akmene
Individualus pokalbis su
(vardas, pavarde)

del pamokq praleidinejimo, del mokymosi rezultatq, del elgesio gimnazijoje, del fizinio smurto kito
vaiko atZvilgiu, del psichologinio smurto (patydiq), del teisetvarkos paZeidimq, del mokiniq
tarpusavio santykiq (pabraukti).
kita (ira5yti)
Pasiekti susitarimai

Pokalbyje dalyvavo:
socialine pedagoge
(paraSas)

(vardas, pavarde)

(paraSas)

(vardas, pavardd)

(para5as)

(vardas, pavarde)

klases vadovas

mokinys

Kiti

datyvavQ asmenys:

(paraSas)

(vardas, pavardd)

t4
Mokiniq pamokq lankomumo tvarkos apra5o
7 priedas

(Tevq (globejq, r[pintojq) vardas, pavard6, tel. Nr. )
Nauj osios Akmenes Ramudiq gimnazijos
klases vadovui

PAZYMA
DEL PRALEISTU PAMOKU PATEISINIMO
PaZymime, kad mano s[nus (dukra)

kl. mokinys(-e), nuo
men.

_

d.

20

m.

men.

d. iki

20

nedalyvavo pamokose, nes

(nurodyti pamokq praleidimo prieZast!)

(tevr+, globej q, rupintoj q para5as)

m

