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ELEKTRENv,,VERSMES̀̀GIMNAZIJOS
MOKINIv LANKOMUMO APSICAITOSIR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS
APRASAS

I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Elektrenq ,,Versm6s gimnazijos mokiniq lankomumo ir mokyklos nelankymo prevencijos tvark4
(toliau Tvarka) reglamentuoja Lietuvos Respublikos Svietimo
istatymas 2003 m. birZelio l7 d.
Nr.lX-1630, Vaikq teisiq apsaugos pagrindq jsratymas I 996 m. kovo 14 d. Nr.l- 1234. LR vaiko
minimalios ir vidutines prieziuros jstatymas. 2007 rn. birzelio 28 d. Nr. X-1238, Elektrenq
savivaldybes teritorijoje gyvenandir-1 vaikq apskaitos tvarkos aprasas 2010 spalio 27 d. Nr. TS-216,

gimnazijos nuostatai.

2. Si rvarka reglamentuoja klasiq vadovq, dalykq mokyoiq, socialinio

pedagogo, psichologo,
direktoriaus pavaduoto.iq ugdymui veikl4 gerinant mokiniq pamokq lankomum4. stiprinant kontrolg
ir vl kdanl pamoku nelankymo pr.evenci.jq.

3. Tvarka nustato mokinill lankomumo Elektrenq ..Versmds" gimnazijoje apskait4 ir prevencines
poveikio priemones mokyklos r.relankymui maZinti ir padedandias mokiniui
igyvendinti teisg i

moksl4.
4. Tvarkos tikslai:
4.1. gerinti mokinir"l mokymo(si) kokybE ir didinti mokymosi motyvacij4:
4.2. vykdyti mokiniq mokyklos nelankymo prevencij4;
4.3. nustatyti bendrr-rs lankomumo apskaitos kriterijus.

5. Klasiq vadovai, dalykq mokytoiai. socialinis pedagogas. psichologas, direktoriaus pavaduotojai
ugdymui vadovaujasi Lietuvos Respublikos Svietimo !statymu, gimnazijos nuostatais, vidaus

tvarkos taisyklemis. mokymosi sutartimis, Elektrenq savivaldybes sprendimais. gimnazijos
direktoriaus isakymais ir Sia tvarka.
6. Vartojamos s4vokos:
6.1. nesimokantis vaikas

-

vaikas

iki

18 metq. nelregistruotas

Mokiniq registre;
6.2. mokyklos nelankantis vaikas - mokinys, iregistruotas Mokiniq registre. tadiau per menesi be
pateisinamos priezasties praleidgs daugiau kaip pusg pamokq pagal privalomojo svietimo
programas;

6.3. pateisintos praleistos pamokos - praleistos pamokos, pateisintos tevq (globeiq. rupintoiq),
gydytojq, sveikatos prieZirlros specialisto. klases vadovo, mokyto.iq. renginiq organizatoriq ir kt.
asmenq, kurie direktoriaus isakymu lydi mokinius i renginius, yra atsakingi uz mokiniq saugum4.

6.4. iSplestinis direkcinis pasitarimas

-

susirinkimas mokinio elgesiui aptarti. kuriame dalyvauja
mokiniai, mokiniq tevai, klases aukletojai. socialinis pedagogas, psichologas, direktoriaus
par aduotojai ugdymui. d irektorirr>.

I
II. LANKOMUMO REGISTRACIJA IR APSKAITA

7. Pamokq lankomumas

ir

pavdlavimas fiksuojamas klasiq/mokytoj L1 dienynuose

ir

pazymiq

i

gimnazljq

krygelese.
8. Praleistos pamokos Zymimos raide..n"" o velavimai i pamokas
9. Mokiniq tevai (globejai. rrrpintojai):

じ

-

raide ,,p...

9.1. informuoja klases vadov4 telefonu/elektroniniu paStu/raStu apie vaiko neatvykim4
pirmqj4 neatvykimo dien4. nurodo prieZastis;

9.2. griZdamas i gimnazij4 mokinys privalo t4 padiq dien4 pristatyti paLym4 arba paai5kinam4j!
raSt4 su tdvq paraSais.
1

0. Klases aukleto.jas:

10.1. kontroliuoja

mokiniq lankomum4 ir velavim4:
10.2. bendradarbiauja su gimnazijos administracija, dalyko mokytojais. socialiniu pedagogu,
psichologu;

10.3. mokiniui neatvykus 3 dienas i5 eiles (ir tevams (globejams, r[pintojams) nepranesus)
i5siai5kina neatvykimo prieZastis ir, esant reikalui. informuoja tevus (globejus, rupintojus) ir
socialini pedagog4;

10.4. iki kiekvieno menesio 5 dienos parengia ir pateikia socialiniam pedagogui ataskait4 apie
auklejamosios klases pamokq lankonir:m4 (priedas Nr. I ).
10.5. direktoriaus pavadr:otojui ugdymui papraSius, parengia ir pateikia ataskait4 apie
auklejamosios klases mokiniq pamokq lankomum4 ir taikytas prevencijos priemones per pusmeti,
metus (priedas Nr. 2)
1 l. Socialinis pedagogas:
1 1 .l . analizuoja pamokr+ praleidimo prieZastis;
1 1.2. ivertina mokinio pamokq nelankymo prieZastis. jo socialines problemas;
1 1.3. planuoja socialines pagalbos teikim4 vaikui, numato prevencines priemones gr4Zinant mokinl
! mokykl4;
I 1.4 konsultuojasi su dalyko mokytojais ir prireikr"rs mokiniui pasi[lo keiptis i psichotog4 arba
'oendradarbiauja su psichologu:
11.5. raStu informuoja mokinio tevus (globejus. rDpintojus), Vaiko teisir"l apsaugos tarnyb4,
Svietimo, kultiros ir sporto skyriq. atskirais atvejais policijos prevencijos skyriq;
1 I .6. inicijuoja mokinio, nelankandio mokyklos, svarstymE iSplestiniame direkciniame pasitarime;

11.7. atskirais atvejais

sitlo mokini

i5

gimnazijos (arba perkelti i kit4 mokykl4),
vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Svietimo istatynio III skyriaus 29 slraipsnio 9.10 punktais;
Salinti

11.8. rengia dokumerrtr-rs, informacijq apie vaikus. nelankandius gimnazi.ios.
12. Psichologas:

I

12.1. konsultuoja mokinius, nelankandius gimnazijos. mokiniq tevus, destandius mokytojus, klases

aukletojus;
12.2. d,alyvatja pasitarimuose. kai svarstomi mokiniai del be pateisinamos prieZasties praleistq
pamokq;

12.3. rengia dokumentus, inlbrmacij4 apie vaikus, be pateisinamos prieZasties praleidZiandius
pamokas.
13. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui:

13.1. esant reikalui. dalyvauja pasitarimuose. kai svarstomi
praleidZiantys pamokas:

siIlo mokiniui skirti drausmines nuobaudas.
14. prevencinio darbo grupe, i5naudojusi visas svietimo pagalbos del mokyklos nelankymo
priemones, numatytas LR Svietimo istatyme, gali kreiptis isavivaldybes administracijos direktoriq
del minimalios ar vidutines vaiko prieZiiros priemones skyrimo.
13.2.

ヽ

III. PRALEISTU PAMOKU PATEISINIMO KRITERIJAI,
5. Praleistor pamokos laikomos pareisirrtomis:
15.1. del mokinio ligos (mokiniui pristadius medicining paZymq apie lig4, mokiniui pristadius tevq
aiSkinamqjl raSt4 apie lig4);
15.2. del tiksliniq iSkvietimq (mokiniui pristadius aiSkinam4ji ra5t4);
I

15.3. kai mokinys direktoriaus isakymu dalyvauja olimpiadose. konkursuose, konferencijose,
varZybose. ekskursijose ir kt.);
15.4. del svarbiq Seimos aplinkybiq (rnokiniui pristadius tevq aiSkinam4i!raStq);
15.5. del dalyvavin.ro renginiuose (pristadius organizatoriq aiSkinamqjf ra5t4).

IV. NELANKYMO PREVENCIJA.
mokiniu iSsiaiSkina nsall,ykimo i parnokas prieZastis.
17. .Iei mokinys per rnenesi praleidZia ne daugiau kaip 10 pamokq be pateisinamos prieZasties,
ZodZiu paaiSkina praleidimo prieZastis.
18. Jei mokinys per menes! praleidZia daugiau kaip 10 pamokq be pateisinamos prieZasties.
18.1. klases aukleto.las inicijuoja mokinio ir socialinio pedagogo pokalbi ir kaftu aptaria prevencines
16. Klases vadovas su

priemones;
18.2. mokinys ra5lu paaiSkina praleidimo prieZastis

ir atiduoda socialiniam pedagogui;
18.3. lankomumui antr4 menesi i5 eiles nepagelejus. socialinis pedagogas inicijuoja mokinio, jo
tevq ir psichologo pokalbir
18.4. lankornumui tredi4 menesi i5 eiles nepagerejus. socialinis pedagogas. aptarqs esam4 padeti su
psichologu, inicijuoja drausminds nuobaudos skyrin-r4.
19. Jei mokinys per vienq pusmetf turi daugiau nei vienq drausming nuobar:dE del be paleisinamos
prieZasties praleistt{ pamokq, mokinys kafiu sr"l tevais kvieiiants i iSplestini direkcini pasitarim4.

′

20. .Iei mokinys per mdnesi praleidZia daugiau kaip 50% pamokq be pateisinamos
socialinis pedagogas raStu (priedas Nr.3) informuoja Elektrenq savivaldybes Svietimo kultlros ir
spofio skyriq" Vaiko teisiq tamyb4, Policijos prevencijos tarnybE.

V. NUOBAUDU IR SKATINIMO SISTEMA
21. Mokiniui. vengiandiam Iankyti pamokas, taikon,os Sios drausmines nuobaudos:

21.1. ispejimas;
21 .2. papeikimas;

し

2l .3. grieZtas papeikimas.
22. Mokiniui, nepraleidusiam ne t,ienos pamokos per mokslo metus, direktoriaus isakymu
reiSkiamas pagyrimas.
23. Direktoriaus isakyn.ru reiSkiama padeka ir mokiniams, kurie praleido pamokas tik del
dalyvavimo direktoriaus isakymu konkursuose, olinrpiadose. r,arZybose, konferencilose.

VI.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Klasiq vadovai, socialinis pedagogas. I-iV klasiq mokiniai privalo

blti

pasiraSytinai

supaZindinti su ,,Elektrenq ..Versm6s" gimnazi.jos mokiniq lankomumo apskaitos ir nelankymo
prevencijos tvarka".
25. Mokiniq tevai supaZindinami su ,,Elektrenq ,,Versmes" gimnazijos mokiniq lankomumo
apskaitos ir nelankyrro prevencijos tvarka" klases tevq susirinkimq metu.
26. ,,Elektrenq .,Versmds" gimnazijos mokiniq lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos
tvarka" skelbiama gimr.razi jos internetiniame tinklalapy.je.

