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KALVARIJOS GIMNAZIJOS
MOKINIU PAMOKU LANKOMUMO PRIBZIUROS IR KONTROLES
TVARKA

I.
1.

BENDROSIOS NUOSTATOS.

uz lankomuin4 asmenis ir.iq funkcijas,
Mokiniq lankomumo tvarka gimnazijoje nustato atsakingus

veiklos koordinavim4'
dalykLl mokytojq' pagalbos
Z. Sioje tvarkoje nustatoma mokiniq, mokiniq tevr1, klases aukletojq,
sprendziant pamokq nelankymomokiniui specialistq ir administracijos bendradarbiavimo tvarka,
klausimus mokYkloje.

II.

ATSAKINGI ASMENYS IR JU FUNKCIJOS

pateisinim.: mokinys' tevai (globejai'
3. Atsakingi asmenys uZ pamokq lankomum4 ar praleistq
kuruojantis vadovas'
mol<iniui specialistai,
rlpintojai), dalyko motytojai, klases aukletojas, pugutuot

informavim4 apie jos rezultatus' Imasi atitinkamq
mokyklos administracija ir kitomis institucijomis
os mokiniq tokio elgesio prieZastis' individualiai
ima.

dalykq mokytojams mokyl<los larkomumo
gali nukreipti
i psicnotoginiq problemrl' Mokini

ir

veikl4:
atitinkamais
iq tevq, mokytojq informavim4

bei koordinuoja klasiq aukletojq

ar-rkletojrl, socialinio pedagogo' psichologo' .kitL1
ateikt4 iniorma"ij4 teikia siulyrnus krrrr"rojandiam

III.LANKO
ll. Pamokq lankomumas fiksuojamas klas
pamokos Zymimos raide ,,n", pavelavus
s4siuvinyje- ,,d".

TVARKA
ankomumo s4siuviniuose' Praleistos
Salinimas i5 pamokos' lankomumo

YJ

Y,

tZ. tvtotinit1, kurie sistemingai praleidZia pamokas be pateisinamos prieZasties, klases aukletojo
siDlymu, pamokq lankomumas fiksuojamas papildomuose lankomumo s4siuviniuose, kurie uZvedami
asmeni5kai kiekvienam mokiniui, jq kontrole vykdo klases aukletojas, socialinis pedagogas ir tevai.
I 3. Praleistos pamokos pateisinamos:
13.1. praleistos del svarbios prieZasties, kurias nurodo tevai ar globejai (ne dar,rgiau kaip 3 dienas) ar
gydy'tojai savo paZymoje;
13.2. kai i5 pamokq iSleidZia klases aukletojas, mokyklos visuomenes sveikatos prieZiuros specialistas
ar mokyklos administracija (liga, nelaimingas atsitil<imas, artimojo mifiis, laidotuves, atstovavimas
mokyklai [vairiuose renginiuose).
I 3.3. Del kittl prieZasdiq:
del autobuso, veZandio mokinius i mokykl4 neatvykimo ar vdlavimo (tik gyvenantiems kaime);
kai mokinys atstovauja mokykl4olimpiadose, konkursuose, konferencijose, varZybose;
kai oro temperat[ra yra 20 laipsniq Saldio ar Zemesne, i mokykl4 gali neiti I -5 klasiq mokiniai, esant 25
laipsniams Saldio ar Zemesnei temperatDrai, 6-8 ir I-lV klasiq mokiniai.
14. UZ praleistq pamokq mokomqji kurs4 mokinys privalo atsiskaityti. Dalykq mokytojai turi padeti
mokiniui gauti reikaling4 informacij4
1 5. Praleistos pamokos nepateisinamos:
15.1. savavali5kai pasi5alinus i5 pamokos;
I 5.2. neturint pateisinamo dokumento.
16. Mokinys uZ praleistas nepateisintas pamokas pats privalo susirasti reikal in g4 mokom4j 4 medLiagq
ir paskirtu laiku atsiskaityti dalyko mokytojui.
I 7. Lankomumo apskaita:
17.1. klases aukletojas ir jo paskirtas uZ lankomumo apskait4 atsakingas mokinys turi kasdien
kontroliuoti klases mokiniq lankomumq, Klases aukletojas kart4 per dvi savaites paZymi mokiniq
praleistas pamokas paZymiq knygelese;
17.2. dalyktl mokytojai turi informuoti klases aukletoj4 apie mokinio (-uD savavali5k4 pasiSalinim4 i5
pamokos;
17.3. mokiniams savavali5kai pasiSalinus i5 pamokq tuo metu kai gimnazijoje nera klases aukletojo dalykq mokytojai informuoja kuruojanti vadov4 ir socialinI pedagog4;
17.4. del ligos, iSvykos ar kitos pateisinamos prieZasties praleidus pamokas, tevai (globejai, rDpintojai)
praneSa klases aukletojui t4 padi4 dien4;
17,5, kit4 dienq po praleisttl pamokq mokinys privalo klases aukletojui pristatyti pateisinamqjqpaLymq
apie praleistas pamokas;
17.6. tevai ar globejai gali pateisinti ne daugiau kaip tris dienas iS eiles: tevq raSytoje paZymoje
nurodomas jo vardas, pavarde, klase, praleidimo data ir prieZastis;
l7 .7 . jei praleista daugiau ne 3 dienas, mokinys pateikia gydytojo paLym4
17.8. kai yra ar numatomas ilgalaikis arba sanatorinis gydymas, tevai nedelsdami kreipiasi I klases
aukletoj4 kuris informuoja kuruojanti direktoriaus pavaduotojq ugdymui. Tevai pateikia pra5ym4
direktoriaus vardu ir medicinos istaigos siuntimo koptjzu
17.9. jei mokinys i5 anksto Zino, kad negales atvykti Imokyl<I4 (iSskyrus ligos atvejus), jis turi
infonnLroti klases aukletojq ir, griZEs imokykl4 atne5ti pateisinamqjidokumentq;
l7,l0.be svarbios prieZasties draudZiama pamokq metu tikrintis sveikat4 ar tvarkyti kitus asmeninius
reikalus;
l7,lljei mokiniui reikia anksdiau iSeiti i5 pamokq, tevai ar globejai turi kreiptis ra5tu idalyko
mpkyoj4 ir klases a-ukletoj4 nurodydami iSejimo prieZasti;
17.12.jei mokinys pamokq metu suserga, jis kreipiasi i mokyklos visuomenes sveikatos prieZiriros
specialist4. Esant reikalui, klases aukletojas praneSa tevams. ir pasirDpina saugiu mokinio parvykimu
namo;

klasese vykdo klases aukletojas'
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IV. LANKOMUMO PREVENCIJOS PRIEMONES
18. Apie mokinio Per menesi oraleistasir.nepateisirrtaspamokas,klasesaukletojasinformuo.iatevus
kiekvieno menesio Pabai goj e'
klases aukletojo teikimu:
ir nepateisinus l8 ir daugiau pamokr'5
19. Mokiniui, pet' menesi praleidus
mokinys su tevais' klases
darbo grupes poreOi,, ki'iurnt dalyvauja
19.1. organizuojamas prevencinio
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grupes
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Tevus
Jei po sio kvietimo tevai
prun.sio'a - ruietima atvykii i mokykl4'
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V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
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