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Kalesninkai

Remdamasi Saldininkq r. savivaldybes teritorijoje gyvenandiq vaikq apskaitos tvarkos

apra5u, patvirtintq Saldininkq r. savivaldybes tarybos 2OI9 m. rugsejo 27 d. sprendimu Nr. T - 179"

l, T v i r t i nu Saldininkq r, Kalesninkq Liudviko Narbuto gimnazijos mokiniq

lankomumo apskaitos ir pamokos nelankymo prevencijos tvark4 (pridedama- 4lapai).

2. p ri p aZ istu netekusiu galios 2Ol7 m. gruodZio 22d. gimnazilos direktoriaus

patvirtint4 Kalesninkq Liudviko Narbuto gimnazijos mokiniq lankomumo apskaitos ir pamokos

nelankymo prevencijos tvarkos apraS4.

3. N u s t at au, kad sis isakymas isigalioja nuo 2019 m. spalio 2 d.

Direktore Mirena Garackevid



PATVIRTINTA
Gmnazijos direktores
2019 m. spalio 2 d.

[sakymu Nr. V1-169

SnldmntrtT R. KALESNTNKU LruDvrKo NARBUTo crMNAzrJos
MorilNry LANKOMUMO APSKATTOS rR PAMOKU NELANKYMO PRE\aENCTJOS

TVARKA

I. BENDROSIOS NIUOSTATOS

1. Saldininkq r. Kalesninkq Liudviko Narbuto gimnazijos mokiniq lankomumo apskaitos ir
pamokq nelankymo prevencijos tuark4 (toliau Tvarka) reglamentuoja Lietuvos Respublikos Svietimo

fstatymas, Vaikq teisiq apsaugos pagrindq istatymas ir Gimnazijos nuostatai.
2. Tvarka parengta vadovaujantis Saldininkq savivaldyb6s teritorijoje gyvenandiq vaikq

apskaitos tvarkos apra5u, patvirtintu Saldininkq rajono savivaldybes tarybos 2019 m. rugsdjo 27 d.

sprendimu Nr. T-179.
3. Tvarka nustato mokiniq lankomumo apskait4 ir prevencines poveikio priemones gimnazijos

lankymui uZtikrinti.
4. Yartojamos s4vokos:
4.1. Nesimokantis vaikas - savivaldybes teritorijoje gyvenantis vaikas iki 16 metq,

neiregistruotas Mokiniq registre.
4.2. Pamokq nelankantis mokinys - mokinys, be pateisinamos prieZasties praleidLiantis kai

kurias pamokas.

4,3. Gimnazijos nelankantis mokinys - iregistruotas Mokiniq registre vaikas, besimokantis
savivaldybds bendrojo ugdymo mokykloje, tadrau per m6nesi praleidgs be pateisinamos prieZasties

daugiau kaip pusg pamokq ar ugdymui skirtq valandq pagal privalomojo Svietimo programas.
4.4 NEMIS - Nesimokandiq vaikq ir mokyklos nelankandiq mokiniq informacin6 sistema,

kurios duomenis apie nesimokandius vaikus atnaujrna NEMIS tvarkytojas Svietimo informaciniq
technologijq centras.

4.5. VVAIT - Valstybds vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo tarnyba prie Socialinds apsaugos
ir darbo ministerijos.

II. ATSAKINGI ASMENYS IR JU FTJNKCIJOS

5. Mokinys - atsakingas uL, laiku dokumentq, pateisinandiq praleistas pamokas pateikim4
klasds vadovui.

6. Tevai (globejai, mpintojai) - atsakingi, kad vaikas sistemingai lankytq gimnazlj4. Privalo
klasds vadovui laiku pristatyti dokumentus pateisinandius praleistas pamokas.

7. Dalyko mokytojai - atsakingi uZ mokomojo dalyko pamokq lankomumo Zymejim4 ir
apskait4 el. dienyne.

8. Klasds vadovai:
8.1. atsakingifi,bendr4 klasds mokiniq pamokq lankomumo apskait4 ir tevq bei mokytojq

informavimq apie jos rezultatus. Imasi atitinkamq priemoniq sprgsti aukletiniq lankomumo problemas.
8.2. isipareigoja pasira5ytinai supaZindinti su Lankomumo apskaitos tvarka mokiniq ter,us

(globejus) (priedas Nr. 3), mokinius (instruktaZo forma i5 e,dienyno).



9. Socialinis pedagogas - palaikydamas rySius su gimnazijos administracrja, klasds vadovais ir
kitomis institucijomis, aiSkinasi, vertina ir sprendZia nelankandiq gimnazijos mokiniq elgesio
prieZastis, individualiai dirba su socialiniq problemq turindiu mokiniu, jo Seima. Atsakingas uZ NElznS
duomenq tvarkym4.

i0. Vaiko gerovds komisijos naiai yra atsakingi uZ mokiniq lankomumo prieZiur4.
1 1. Visuomends sveikatos prieZiuros specialistas pateikia pedagogams 'specialisttl

rekomendacij as del mokiniq sveikatos bei koordinuoj a jq igyvendinim4.

III" LANKOMT]MO APSKAITOS TVARKA

12. Lankomumo apskaita pamokoje:
I2.1. pagrindin6 mokiniq ugdymo forma yra pamoka ir jos lankymas mokiniams privalomas.

Lankyti pamokas ir laikytis Sios tvarkos mokinys isipareigoja pasira5ydamas pridmimo y gimnaz\a,
sutarti;

I2.2. mokiniq lankomumo apskaiq pamokoje atlieka dalyko mokytojas. Dalyko mokytojas
e lektronin iame di enyne r aide,,n" p aLy mi,j ei m okinys nedalyvavo p amokoj e.

. 13. Pateisinaniiq praleistas pamokas dokumentrl pateikimas ir rinkimas:
13.1. praleistas pamokas mokinys privalo pateisinti i5 karto - kita dien4 po praleidimo;
I3.2. jei vaikas/mokinys negali atvykti i gimnazijq, tevai (globejai, r[pintojai) apie

neatvykim4 privalo informuoti (el. pa5tu, sms Zinute, Linute per elektroninf dienyn4) klases vadov4
neatvykimo darbo dien4 iki 8 val.;

13.3, praleistos dienos del kitq prieZasdiq pateisinamos pagal tevq pateiktus pateisinamus
dokumentus (1 priedas). Tevai (globejai, rflpintojai) gali pateisinti 3 dienas;

13.4. praleistos dienos pateisinamos del vaiko ligos, medicinin6s reabilitacijos ar sanatorinio
vadovaujantis gydymo istaigos rekomendacijomis (2 priedas). Tevai (globejai, rupintqai) gali
14 dienq, prireikus 5f termin4 gali pratgsti dar l4 dienq;

13.5. praleistos pamokos/dienos pateisinamos, jeigu mokinys atstovauja gimnazijai
o limpiadose, konkursuose, varZybose, konferencij ose;

13.6. vaikui susirgus, sunegalavus pamokq metu ar lvykus nelaimingam atsitikimur
mokytojas/klasds vadovas prane5a tdvams (globejams, rDpintojams). Tevai (globejai, rlpintqai)
uLtlkr ina vaik o/mokinio s augq griLimq namo ir pateis ina pamo kas ;

13.7 . iSskirtiniais atvejais, kai atsiran da prieLastis del svarbiq Seimos aplinkybiq, tevq
suplanuotos atostogos, kt. ilgiau negu 3 d., tdvai pateikia mokyklos vadovui ra5ti5k4 praSym4 ne
vdliau kaip prie5 5 darbo dienas, susitariant del atsiskaitymo uL,praleistas pamokas;

13.8. praleistos pamokos/dienos nepateisinamos mokiniui savavali5kai i5ejus i5 pamokos arba
nepateikus nebuvimo pamokoj e pateisinandio dokumento;

13.9. praleistq pamokq pateisinandius dokumentus, (taip pat el. padto, el. dienyno prane5imus.l
sistemina ir saugo klases vadovas iki mokslo metq pabaigos.

IV. PRALEISTU PAMOKU PATEISINIMO KRITERIJAI

14. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis:
14.1. d6l mokinio ligos - gahoja tik tevq (globejq, rflpintojq) pateiktas pateisinantis

dokumentas (priedas Nr. 2);

gydymo,
pateisinti



14.2. d6l tiksliniq i5kvietimq (i5 anksto pateikiant i5kvietim4 ar jo kopij4) i teritorini skyriq

ira5yti ! karing fskait4; policijos komisariat4; teism4; Vaiko teisiq apsaugos skyriq; Pedagoging
psichologing'tarnybq, muzikos, meno, sporto mokyklq ir pan.;

I43. del kitg svarbiq prieZasliq (mokinio atstovavimo gimnazijai (miestui ar respublikai)
tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, rajono ar gimnazljos organizuojamuose konkursuose,
olimpiadose, konferencijose, sporto varZybose ir pan.). Pamokq pateisinimui galioja Svietimo istaigq,
visuomeniniq organizacrjq dokumentai, gimnazijos mokytojq, siuntusiq mokini i konkursus,
olimpiadas, varLybas ir kitus ugdymo renginius, paZymos ar s4ra5ai, patvirtinti vieno i5 gimnazijos
vadovq;

14.4. dill svarbiq Seimos aplinkybiq (del Seimos Svendiq, artimqjq ligos, mirties ir pan.

(priedas Nr.1);
14.5, d6l nepalankiq oro s4lygq: audros, lifrties, uragano, visuomeninio transporto

neatr,ykimo ar vdlavimo (priedas Nr. 1).

V. NELANI(YMO PREVBNCIJA

15. Dalyko mokytojas:
15.1. t4 padi4 darbo dienqpaiymi mokiniq praleistas pamokas elektroniniame dienyne;
15.2. pasteb6jgs, kad mokinys neatvyksta ijo dalyko pamokas be pateisinamos prieZasties

daugiau kaip 3 kartus i5 eilds, informuoja klases vadov4, kuris ai5kinasi nelankymo prieZastis;
15.3. organizuodamas konkursus, olimpiadas, pamokas netradicindse erdvese, iSvykas ir kitus

renginius, kuriuose mokiniai dalyvauja pamokq laiku, mokiniq s4ra54 (prane5im4) i5siundia klasiq
vadovams, mokytojams.

16. Klas6s vadovas:
16.1. mokiniui neatvykus igimnazUa (tuo atveju, kai tdvai (globejai, rDpintojai) neprane5a), t4

padi4 dien4 i5siai5kina neatvykimo prieZastis, reikalui esant, informuoja socialing pedagogg;
16,2. renka ir tvarko praleistq pamokq pateisinandius dokumentus ir juos saugo mokinto

asmens byloje;
16.3. elektroniniame dienyne pateisina mokiniq praleistas pamokas vadovaudamasis

pateisinimo dokumentais,
16.4. individualiai dirba su pamokq nelankandiais mokiniais;
16.5. kartu su lankomumo problemq turindiq mokiniq tevais ai5kinasi pamokq praleidindjimo

prieZastis, kviedia tdvus ir mokinius ! individualius pokalbius, pasitarimus ar Vaiko gerovds komisijos
posddZius;

16.6.bendradarbiaqa su dalykq mokytojais, socialiniu pedagogu, Vaiko gerovds komisija.

1,7. Socialinis pedagogas:
17.1. stebi mokiniq lankomum4, bendradarbiauja su klasiq vadovais, esant poreikiui dalyvauja

klasiq vadovq metodinds grupes susirinkimuose,
17.2. vadovaudamasis klasiq vadovq pateikta informacija, sudaro nelankandiq gimnazijos

mokiniq s4ra54, individualiai. dirba su gimnazijos nelankandiais mokiniais ir jq Seimomis, analintoja
pamokq praleidimo prieZastis, kartu su mokiniu, jo tdvais (globejais, rupintojais) ir klasds vadovu,
kitais gimnazijos specialistais ie3ko sprendimo bldq;

18. Vaiko gerovOs komisija:
18.1. analizuojapamokq ir gimnazljos nelankandiq mokiniq s4ra5us. Su Siais mokiniais ir jq

Seimomis dirba iki bus uZtikrintas pamokq lankomumas,



1g.2. Vaiko geroves komisijos pirmininkas sudaro posedZiq gtafi'kl ir inicijuoja neeilinius

posddZius del pamokq ir gimnazijos nelankandiq

1 8.3. teikia rekomendacijas gimnazijos

ros Priemones taikYmo;
o Administraciniq nusiZengimq kodekso stratpsntq

rtpintojais), Pedagogine psichologine bei Vaiko te

kitoje ugdymo istaigoje.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

aZindinimo su Tvarka lapas), mokiniai (instruktaZo

(priedas Nr. 3) pasira5yinai supaZindinami su Sia

4 savaitg.
su Sia ivarka supaZindinami tevq susirinkimq

metu.
2|.Tvarkaskelbiamagimnazijosinternetindjesvetainele.


