PATVIRTINTA
Klaipё dos Eduardo BalsiO menll

gimnaZ」 OS direhOrittS

2019m.gruodを io 16 doisakymuNr.V2‑30

GIMNAZIJOS MOKINIv PAMOKu/UGDYMO DIENv LANKOMUMO
APSKAITOS,KONTROLESIR GIMNAZIJOS NELAN:KYⅣ IO PREVENCIJOS
TVARKOS APRASAS
I.BENDROSIOS NUOSTATOS

-

1. Klaipedos ,,Eduardo Balsio menq gimnazijos" (toliau
Gimnazijos) mokiniq pamokry'
ugdymo dienq lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelank5nno prevencijos tvarkos apraias (toliau
Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybes 1997-08-04 nutarimu Nr. 889
"Del Savivaldybes teritorijoje gyvenandiq vaikq apskaitos tvarkos apra5o patvirtinimo" (Lietuvos
Respublikos Vyriausybds 2012-04-25 nutarimo Nr. 466 redakcija), Lietuvos Respublikos Svietimo ir
mokslo ministro 2010-04-13 isakymuNr. V-515 ,,Del nesintokandiq vaikq ir mokyklos nelankandiq
mokiniq informacinds sistemos nuostatq ir Duornenq saugos nuostatq patvirtinimo" (Lietuvos
Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2015-01-19 isakymo Nr. V-24 redakcija), Lietuvos
Respublikos Svietimo, mokslo ir sporto ministro 2019-08-02 ra5tu Nr. SR- 3174 ,,Del mokiniq
lankomumo apskaitos panaikinus medicinines paZymos fo.r.,A Nr.094/A,,Medicinine paZyma del
neatvykimo darbq, darbo bfuZq ar ugdymo institucijq" bei Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministerijos 2019-08-30 raitu Nr. (10.1.1.-421)10-5422 ,,Del formos OgfilLpaskirties
pakeitimo".

-

i

2.

Tva*a

reglamentuoja mokinio

ir jo

tevq (globejq, riipintojq) (toliau - Tevai)

atsakomybg uZ pamokrtr/ugdymo dienq lankym4 ir praleistq pamokry'ugdymo dienq pateisinim4 laiku,

mokytojq, klasiq vadovq, socialinio pedagogo, psichologo, direktoriaus pavaduotojo ugdymui,
administracijos, Gimnazijos tarybos, Vaiko geroves komisijos (toliau - VGK) veikl4, darbuotojq
funkcijas, veiklos koordinavim4 ir bendradarbiavim4, gerinant mokiniq pamokq lankomum4,
stiprinant kontrolg ir vykdant pamokq nelankymo prevencij4.
3. Tvarka nustato mokiniq lankomumo apskait4 Gimnazijoje, pamokq / ugdymo dienq
praleidimo prieZastis, praleistq pamokq / ugdymo dienq skaidiq ir pateisinimo kriterijus, pateisinimq
patvirtinandius dokumentus ir jq pateikimo tvark4, Tevq informavimo tvark4, gero mokiniq
lankomumo skatinimo bei prevencinio poveikio Gimnazijos nelankymui, velavimui i pamokas
maLinti priemoniq si stem4.
4. Mokiniq lankomumo apskaitos ir gimnazijos nelankymo prevencijos tikslai:
4.1. gerinti mokiniq pamokry'ugdymo dienq lankomum4 ir su juo susijusius mokymosi
rezultatus bei mokymosi motyvacij4;
4.2. vykdfii gimnazij os mokiniq pamokry'ugdymo dienq nelankl,rno prevencij 4;
4.3. nustatyti bendrus pamokry'ugdymo dienq lankomumo apskaitos kriterijus Gimnazijoje.
5. Vartojamos s4vokos:
Pamokas blogai lankantis mokinys
praleidZiantis 25 % pamokq;

-

mokinys, be pateisinamos prieZasties per menesi

Gimnazijos nelankantis mokinys - mokinys, be pateisinamos prieZasties per menesi
neatvykgs daugiau kaip ipusg pamokq irlar ugdymui skirtrl valandq.
Kitos Tvarkoje esandios s4vokos vartojamos taip, kaip jos yra apibreZtos Lietuvos
Respublikos Svietimo istatyme, Lietuvos Respublikos gyventojq registro istatyme, Lietuvos
Respublikos valstybes informaciniq i5tekliq valdymo istatyme, Vaikq teisiq apsaugos pagrindq
istatyme ir Gimnazijos darbo tvarkos taisyklese, mokymosi sutartyse ir kituose teises aktuose.

?

II.LANK01MiU:MO FIKSAVIM:ASIR APSKAITA
6. Mokiniai privalo dalyvauti visose pamokose kiekvien4 dien4 (skaitant netradicines
ugdymo pamokas). Tevai (globejai, rtpintojai) privalo uZtikrinti vaiko punktualq ir reguliary
mokyklos lankym4. Jeigu vaikas negali atvykti i mokykl4, tdvai privalo nedelsdami informuoti
mokykl4. Pamokas praleisti galimatik esant svarbioms pateisinamoms prieZastims.
7. Praleistas pamokas pateisinaniios prieiastys yra:
7.1. mokinio liga (tevq pateisinama iki 3 dienq ir ilgiau, jei klases vadovas informuojamas
pirmqqmoksleivio nebuvimo mokykloje dien4, o susirgimas trunka nepertraukiam4laikotarp!).
.2. Iankymasis pas gydytoj 4;
7.3. Seimos nariq liga, mirtis, nelaimingas atsitikimas ar pan.;
7.4. mokyklos, miesto, respublikos renginiai (koncertai, parodos ir pan.) direktoriui leidus;
7.5. tiksliniai i5kvietimai (ipolicijos komisariat4, teism4 ir kt. pateikus klases aukletojui tai
liudij anti dokument4) ;
7.6. kitos prieZastys (i5vaZiavimas su tevais, sportines varZybos ir kt. (butina s4lyga
mokinys iki pra5ymo pateikimo nepraleido pamokq be pateisinamos prieZasties ir yra atsiskaitgs
kontrolinius, savarankiSkus ir kitus ra5to, o taip pat muzikos/dailes darbus);
7.7. Gimnazijos direktoriaus lsakymai del ugdymo plano pakeitimq (nepalankiq oro
s4lygq, ekstremaliq situacijq, epidemijos ir pan.).
8. Mokin! i5 pamokrl galima iSleisti:
8.1. del [gos, pateikus bendruomenes slaugytojos paZym4;
8.2. lankytis pas gydytojq (turint kvietim4 arba tevq Zodini/raSti5k4 patvirtinim4);
8.3. del svarbiq prieZasdiq tevams asmeni5kai pranesant klases vadovui;
8.4. dalyvauti mokyklos ar su mokykla susijusiuose miesto renginiuose, direktoriui leidus.
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Esant Sioms prieZastims, i5 pamokq i5leidZia klases aukletojas. Tose pamokose mokiniui
elektroniniame dienyne Lymima,,fl", o klases aukletojas elektroniniame dienyne pamokas pateisina
priskirdamas atleidimo pobtd!.
9. Apie mokinio dalyvavim4 mokyklos ar su mokykla susijusiuose miesto renginiuose
patvirtinama direktoriaus isakymu, ar kitu oficialiu raStu, kurie kaupiami mokytojrtr kambaryje
atskirame segtuve. Kai mokinys paimamas i5 kitos pamokos (-q) (del ruo5imosi konkursui, renginiui
ar pan.) be direktoriaus isakymo, praleistos mokinio pamokos pateisinamos paZyma apie mokinio
dalyvavim4 renginyje (4 uZpildo mokini i5 pamokos paemgs mokytojas), kuri4 mokinys perduoda
klases vador,.ui (1 priedas).
10. Klases vadovas bent kart4 per savaitg stebi mokiniq lankomum4 elektroniniame dienyne

ir stengiasi i5siaiSkinti pamokq praleidinejimo prieZastis (Zalia spalva teisinami tevq pranesimai
telefonu, ra5tu, elektroniniu lai5ku; oranZine - administracijos atleidimai: egzarrrinai,konkursai, VGK
pateisinimai; geltona - liga, laiku pateisinta tevq, jei 5i brivo nenutrtikstama ir apie j4laiku informuotas
klases vadovas).
11. Jeigu tevai neprane3a apie vaiko neatvykimo Gimnazijq prielasti, klases aukletoja
stengiasi iSsiaiSkinti pati. (Praleidus 1-5 pamokas su mokiniu dirba klases aukletoja,5-9 - socialinis
pedagogas, 9 ir daugiau - VGK komanda).
12. Kiekvieno m6nesio l-qEarba2-qEsavaitg praejusio menesio lankomumo ataskaitos yra
iSspausdinamos ir analizuojamos. Lankomumo situacija pagal poreiki pristatoma Direkcijos arba
VGK posedZiuose.
13. GriZgs i mokykt4 mokinys per 3 dienas privalo pateikti klases aukletojui tevq informacini
ra$tel! ar kit4 dokument4, kuris pateisintq praleistas pamokas. Jeigu tevai i5 anksto asmeni5kai
informavo klases aukletoj4 apie nebuvimo prieZastis, klases aukletojas paLymijas elektroniniame
dienyne (uZ vis4 nenutrukstam4 sirgimo laikotarpi) ir priskiria nebuvimo prieZasti (liga - geltona
spalva).

i
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14. Dalykq mokytojai pastebejg, kad mokinio nera jo pamokose tris kartus i5 eiles
informuoja klases vadov4 ar skambina mokinio tdvams. Situacijai nesikeidiant - kreipiasi i socialin!

-

pedagog4;

15. Mokinys, praleidgs pamokas, tuo metu i5destyt4 mokomql4 medLiagq i5moksta
savaranki5kai. Turi teisg lankytis konsultacinese pamokose.
16. Mokiniui per pusmeti be pateisinamos prieZasties praleidus 40o/o ir daugiau kurio nors
mokomojo dalyko pamokq, jo Zinios i5 to dalyko neatestuojamos. Tadiau mokinys gali laikyi iskait4
ir gauti pusmedio ivertinim4. Jei mokinys pamokas praleido del pateisinamq prieZasdiq, jis turi teisg
atsiskait5rti sutartu su mokytoju laiku.
17. Vykdydami Gimnazijos mokiniq pamokry'ugdymo dienq lankomumo apskait4, kontrolg,
dalykq mokytojai, klases vadovai, pagalbos mokiniui specialistai ir kiti gimnazijos nariai vadovaujasi
Pagalbos mokiniui laiptais (3 priedas).

III. ATSAKINGI ASMENYS IR JU FUNKCIJOS
Mokinio atsakomybE:
18.1. pagrindine mokiniq ugdymo forma yra pamokos ir

18.

jq lankymas mokiniams yra
privalomas. Pamokq metu mokinys negali dirbti, lankyti vairavimo ar kitokio pob[dZio, su ugdymo
procesu nesusijusiq, kursq, uZsiemimq;
18.2. mokiniai, i5 anksto Zinodami apie nedalyvavim4 pamokose (koncertai, parodos,
varZybos, olimpiados, renginiai, Seimynines aplinkybes ar kt.), prane5a apie tai klases vadovui ir
destantiems mokyojams, gauna i5 jq uZduotis savaranki5kam darbui;
18.3. pasijutgs blogai mokinys kreipiasi i bendruomenes slaugytoj4(am nesant - i klases
vadov4, socialini pedagog4 ar kit4 mokytoj4, administracijos atstov4), kuris prireikus atleidiia
mokini nuo pamokq, apie tai praneia mokinio T6vams, kurie pasirfpina saugiu mokinio griZimu
ruimo;
18.4. del praleistq nepateisintq pamokry'ugdymo dienq, socialiniam pedagogui paprasius,
pateikia ra5ytini paai5kinim4, kuriame nurodomas praleistq pamokq, pavelavimq skaidius,
neatvykimo i mokykl4, velavimo prieZastys, sprendimo b[dai, supaZindinami tevai (globejai).
Paai5kinim4 su tevq (globejq) para5u, i5vada mokinys gr1Zina socialiniam pedagogui (2 priedas).
19. Mokiniq T6vai:
19.1. atsako uZ mokinio lankomum4, uZtikrina punktualq ir reguliarq pamokry'ugdymo dienq
lankym4 bei operatyviai sprendZia mokinio lankomumo ir ugdymo (si) klausimus;
19.2 iS anksto arba pirm4 vaiko neatvykimo i Gimnazij4 dien4, informuoja klases vadov4
telefonu, Zinute, laiSku elektroniniame dienyne, nurodydami neatvykimo prieZasti;
19.3. esant b[tinybei mokiniui anksdiau iSeiti i5 Gimnazijos ar veliau i jq atvykti, i5 anksto
informuoja klases vadov4 telefonu, Zinute, laiSku elektroniniame dienyne, nurodant i5ejimo ar
velesnio atvykimo laik4 bei prieZasti;
l9.4.kai mokiniui skiriamas sanatorinis gydymas, pateikia pra5ym4 direktoriaus vardu bei
medicinos istaigos siuntim4 sanatoriniam gydymui;
19.5. kylant lankomumo problemoms, atvyksta i individualius pokalbius su klases vadovu,
dalyko mokytoju, Gimnazijos vadovais, bendradarbiauja su jais bei specialistais, teikiandiais
molqrmosi, psichologing, socialing, sveikatos prieZiuros pagalb4, kontroliuoja
koreguoja mokinio
elgesi;
19.6. reguliariai (ne rediau kaip kart4 per savaitg) susipaZista su mokinio lankomumo
duomenimis elektroniniame dienyne (praleistq pamokq, pavelavimq i pamokas skaidiumi);
19.7. atsako i klases vadovo, mokytojo prane5im4 del mokinio lankomumo ar velavimr+
i
pamokas praneSimu elektroniniame dienyne;
19.8.pagal galimybes neplanuoja pamokq metumokinio apsilankymo pas gydytojus arba
kitq reikalq tvarkymo;
19.9. uZtikrina, kad mokinys pamokry'ugdymo dienq metu nesimokytq vairavimo

ir
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mokyklose, nelankytq kitokio pobfldZio, su ugdymo procesu nesusijusiq uZsiemimq, nedirbq (nebtrtq
idarbintas);
1 9. I 0. Sia tvarka informuojami, kad:
1 9. 10.1 . kilus gindui, del pateisintry'nepateisintq pamokq pagristumo, mokinio lankomumas ir
palangmas svarstomas VGK posedyj e;
19.10.2. uZ piktnaudLiavimq, Tevq valdZia, neveikim4 vaiko labui, jei nesilaikoma ar
piktnaudZiaujama mokymo sutartyje, Sioje Tvarkoje nustat5rtais susitarimais del vaikq lankomumo
pateisinimo, numat5rta atsakomybe Lietuvos Respublikos administraciniq nusiZengimq kodekso
(toliau - LR ANK) 80 str. 1-3 d.;
19.10.3. Tevams nesilaikant minetq LR ANK straipsniq nuostatq, Gimnazija turi teisg
kreiptis i policij4, Valstybes vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo tarnybos prie Socialines apsaugos ir
darbo ministerijos Klaipedos miesto teritorin! padalini, Lietuvos Respublikos Svietimo, mokslo ir
sporto ministerijos Svietimo kokybes ir regionines politikos departament4.
20. Dalyko mokytojai:
20.1. mokiniui nedalyvaujant pamokose elektroniniame dienynepaiymi raidg ,,n";
20.2.pastebejE, kad mokinio nera jo pamokose tris kartus i5 eiles - informuoja klases vadov4
ar skambina mokinio tevams; situacijai nesikeidiant kreipiasi ! socialini pedagog4;
20.3.kar mokinys paimamas i5 kitos pamokos Cu) (del ruo5imosi konkursui, renginiui ar
pan.), mokinio pamokas pateisina paiyma (1 priedas), kuri4 mokinys perduoda klases vadovui
(iSskyrus tuos atvejus, kai mokinys nuo pamokq atleistas direktoriaus isakymu);
21. Klasds vadovas:
21.1. bendrauja su aukletiniais, siekia i3siai5kinti nebuvimo pamokose prieZastis, teisina
pamokas, saugo mokinio Tevq elektronines Zinutes, kitas pateisinimo formas;
21.2. mokiniui nesant mokykloje ir negavus informacijos i5 tevq, klases vadovas skambina
mokinio tdvams I padiam mokiniui ir teiraujasi, kokios nebuvimo Gimnazijoje prieZastys. Primena,
jog tevai turi informuoti aukletojq;
21 .3 . informuoj a tevus apie didej anti praleidinejamq pamokq skaidiq. Priima i5 mokiniq tevq
pateisinimus, reikalauja pamokas pateisinti per tris dienas;
21.4. individualiai dirba su pamokq nelankandiais, veluojandiais mokiniais;
21.5. kviedia pokalbio mokini, jo Terus arba mokini kartu su Tevais, jei situacija kartojasi;
kartu ai5kinasi pamokq praleidinejimo ar velavimo i pamokas prieZastis, esant btitinybei kviedia i
pasitarimus ar VGK posedZius;
21.6. klasg kuruojandiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui ar socialiniam pedagogui
papra5ius, parengia ir pateikia informacijq apie galimas mokiniq praleistq pamokq prieZastis, jau
taikytas prevencinio poveikio priemones;
2l .7 . lankomumo rezultatus aptaria klases mokiniq tevq susirinkimuose.
22. Socialinis pedagogas:
22.1. kiekvieno menesio pirmqi4 arba anffq4 savaitg parengia 5-12 klasiq lankomumo
ataskaitas. Paruo5t4 ataskait4, pristato Direkcijos arba VGK posedZiuose, pakabina mokytojq
kambaryje;
22.2. gavEs informacij4 apie pamokas praleidZianti mokini, aptaria situacijq su klases vadovu
ar dalyko mokytoju, numato veiksmq planq;
22.3.lankomumo problemas aptariasu klasg kuruojandiu direktoriaus pavaduotoju ugdymui;
22.4. esant 9 nepateisintoms pamokoms per pusmeti - kviediasi mokini pokalbiui, informuoja
tevus apie situacij4, esant reikalui, kviedia mokinius pokalbiui su kuruojandiu vadow, psichologu, i
VGK posedi, ie5ko problemos sprendimo bldq;
22.5. priima pamokq pateisinimus uZ praejusi menesi nuo kito menesio I d. (iSskyrus tuos
atvejus, kai buvo nepertraukiamas sirgimas ir pateisinimas atne5amas per 3 i Gimnazij4 atejimo
dienas);
22.6. esant poreikiui mokinio lankomumas ypatingai stebimas ,,Lankomumo reidooo ar
akcijos,,Ryto termometras" metu.
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22.7. dirba individualiai su mokiniu ir, ivertings mokinio pamokq nelankymo prieZastis, jo
socialines problemas, planuoja jam socialines pagalbos teikim4, numato prevencinio poveikio
priemones gerinant lankomum4; atsiZvelggs
individuali4 mokinio situacij4, rekomenduoja
Gimnazij os psichologo pagalbq;
22.S.rengiadokumentus policijai, Valstybes vaiko teisiq apsaugos ir lvaikinimo tarnybai prie
Socialines apsaugos ir darbo ministerijos Klaipedos miesto teritoriniam padaliniui ar Klaipedos
miesto savivaldybes administracijos Svietimo, kult[ros ir sporto departamentui del minimalios ir
vidutines prieZilros priemoniq skyrimo vaikams (iki 16 metq amZiaus), nelankantiems mokiniams.
23. Psichologas:
23.1. rekomenduoja klases vadovams
dalykq mokytojams Gimnazijos mokiniq
lankomumo problemq sprendimo btdus;
23.2. Tdvarrs sutikus, konsultuoja psichologiniq problemq turinti mokini, kuri tokiai
pagalbai gali nukreipti dalyko mokytojas, klases vadovas, socialinis pedagogas, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui ar VGK.
24. Dir ektoriaus pavaduotoj as ugdymui:
24.I. analizuoja socialinio pedagogo pateiktq informacij4 apie pamokas praleidZiandius arl
ir Gimnazijos nelankandius mokinius, bendradarbiauja su socialiniu pedagogu, psichologu, kitais
specialistais ir dalyvauja VGK veikloje;

i

ir

24.2. blogejant konkretaus vaiko lankomumo situacijai mokini kviediasi pokalbiui
dalyvaujant dalyko mokytojams, numato veiksmq planQ dirbant su mokiniu bei jo Seima;
24.3.kart4per 2 men. organizuoja skyriq mokytojrl susirinkimus del akademiniq pasiekimq
ir lankomumo situacijos klasese;
24.4. pmeikus inicijuoja Gimnazijos administracijos pasitarimus, svarstymus, pokalbius.
25. Vaiko gerovds komisija:
25.1. r0pinasi mokiniui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota asmenybes
sekmg, ger4 savijaut4,brandq,individualias vaiko galimybes atitinkandius ugdymo(si) pasiekimus bei
pfrmgq, atlieka kitas su mokinio gerove susijusias funkcijas;

i

25.2 organizuoja ir koordinuoja mokymo(si)/ugdymo(si), Svietimo ar kitos pagalbos
mokiniui teikim4, tariasi su Tevais mokytojais del jos turinio, teikimo formos ir budq;
25.3. mokinio elgesi svarsto VGK posedyje, mokiniui per pusmeti praleidus daugiau nei 9
nepateisinamas pamokas.

i

25.4. rerkasi neeilinius posedZius del pamokq ar Gimnazijos nelankandiq mokinirl
problemq sprendimo;
25.5. teikia rekomendacijas Gimnazijos direktoriui del mokiniq, praleidZiandiq pamokas be
pateisinamos prieZasties, prevencinio poveikio priemoniq taikymo;
25.6. teises aktq nustatlrta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutines prieZitiros
priemones skyrim4, vaiko minimalios prieZiuros priemones pakeitim4, pratgsim4 ar panaikinim4
teikia sifllymus savivaldybes administracijos VGK del vaiko minimalios prieZiuros priemoniq
tobulinimo.
26. Gimnazijos administracija arlir Gimnazijos taryba:
26.1 . n1tikxina Svietimo pagalbos teikim4;
26.2. siekdama gerinti mokiniq pamokq lankomum4, veiksmingai bendradarbiauja su
Gimnazijos ir Klaipedos miesto savivaldybes administracijos VGK, Klaipedos miesto savivaldybes
administracijos Svietimo ir sporto skyriumi, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi,
Klaipedos pedagogine psichologine tarnyba, kitais socialiniais partneriais;
26.3. oryanizuojaposedZius, skirhrs mokiniams, jq Tevams, nesilaikantiems Sios tvarkos;
Gimnazijai i5naudojus visas Svietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybes, atsiZvelgiant imokinio
5

situacij4, kreipiasi i policij4, Valstybes vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo tarnyb4 prie Socialines
apsaugos ir darbo ministerijos Klaipedos miesto teritorinio padalinio arba i Klaipedos miesto
savivaldybes administracijos direktoriq del minimalios prieZiuros priemoniq ar vidutines prieZiuros
priemones skyrimo; svarsto Gimnazijos nelankandio mokinio galimybes mokyis kitoje istaigoje.

IVoPREVENCINIO POVEIKIO PRIETⅥ [ONES PATⅥ [OKv AR GII嘔 NAZIJOS
LAN:KOTⅥ IUM[UI GERINTI
27. Mokiniui

ui

pamokq praleidin6jim4 be prieZasties gali btrti taikomos

prevencinio poveikio priemonds

Sios

:

mokiniui per menesi nepateisinus 1-5 pamokq, klases vadovas i5siai5kinaprieZastis ir
su mokiniu dirba individualiai (pokalbis, Tevq informavimas skambudiu ir I ar elektroniniame
dienl,ne), LodLiu ispeja mokini. Mokinys ra5tu paai5kina prieZastis ir atiduoda klases vadovui su
Tevq para5ais (2 priedas). Situacijai nesikeidiant, klasds vadovas aptarra problemas ir veiksmq
plan4 su socialiniu pedagogu, pagal poreiki - ir su psichologu;
27.2. jei mokinys per menesi praleidZia daugiau nei 5 pamokas be pateisinamos prieZasties,
klases vadovas inicijuoja mokinio ir socialinio pedagogo pokalbi ir kartu aptada prevencinio
poveikio priemones:
27 .1.

27.2.1. mokinys ra5tu socialiniam pedagogui paai5kina pamokq praleidimo prieZastis (2
priedas);

27.2.2. socialinis pedagogas informuoja mokinio Tews elektroninio dienyno pranesimu
arba telefonu;

27.3. mokiniui per menes! praleidus daugiau nei 9 pamokas be pateisinamos prieZasties, jis
kviediamas i VGK posedi, dalyvaujant klases vadovui ir Tevams. PosedZio metu:
27.3.1. klases vadovas, informuoja apie darb4 su mokiniu Salinant pamokq nelankymo
prieZastis ir taikytas poveikio priemones;
27.3.2. socialinis pedagogas informuoja apie taikytas poveikio priemones;
27.3.3. esant poreikiui dalykq molqrtojai supaZindina dallvius su mokinio pasiekimais,
kylandiais sunkumais del pamokq lankomumo irlar mokymosi.
27 .4. ivertinusi situacij4, VGK:
27.4.1. pirm? kart1 aptariant mokinio situacijq posedyje, jam sudaromas lndividualios
pagalbos planas bandomajam
menesio laikotarpiui. Sudarant Individualios pagalbos plan4
atsiZvelgiama
socialinio pedagogo, psichologo
kt. specialistq pateiktas mokymosi ar
psichologines pagalbos teikimo rekomendacijas;
27.4.2. mokiniui, sistemingai praleidhiandiam pamokas, gali si[lyti Gimnazijos direktoriaus
isakymu skirti prevencinio poveikio priemong: pastab4, papeikim4, griettqpapeikim4;
27.4.3. apie mokini iki 16 metq del pamokq ar Gimnazijos nelankymo pranesa Valstybes
vaiko teisiq apsaugos ir ivaikinimo tarnybai prie socialines apsaugos ir darbo ministerijos Klaipedos
miesto teritorinio padalinio ;
27.4.4. ypatingais atvejais priima sprendim4 informuoti policijos bei Valstybes vaiko
teisiq apsaugos ir ivaikinimo tamyb4 prie socialines apsaugos ir darbo rninisterijos Klaipedos
miesto teritorinio padalinio apie vaiko neprieZiur4. Pateikiama visa turima informacija ir reikalingi
dokumentai;
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27.4.5. mokiniui, kuriam jau buvo taikomos ankSdiau minetos prevencinio poveikio
priemones ir kuris toliau praleidineja pamokas be pateisinamos prieZasties, Gimnazijos VGK
posedyje gali bUti teikiamas siulymas kreiptis iKlaipedos miesto savivaldybes administracijos VGK
del vaiko minimalios ir vidutines prieZiuros priemoniq taikymo;
6

sifllyti Gimnazijos direktoriui priimti sprendim4 del mokymo sutarties nutraukimo su
pamokq nelankandiu 16 metq ir vyresniu mokiniu;
27.4.7. atskirais atvejais siflloma mokini perkelti kite ugdymo istaig4, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Svietimo istatymo III skyriaus 29 straipsnio 9 ir l0 punktais.
27 .4.6.

i

Y. MOKINIU VELAVIMO I PAMOKAS KONTROLE IR PREVENCINIU
POVEIKIO PRIEMONIU TAIKYMO SISTEMA
28. Veluoti ipamokas draudliama.
29.Pavelavimu Gimnazijoje laikomas velavimas i pamok4 iki 5 min.
30. Mokiniq velavimo pamok4 apskait4 atlieka dalyko mokyojas. Dalyko mokytojas
elektroniniame dienyne raide ,,p" zymi kiekvien4 mokinio velavim4 ipamok4.
31. Mokiniui pavelavus pamok4 daugiau nei 15 minudiq, elektroniniame dienyne
papildomai ira5oma pastaba.
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32. Mokiniui, sistemingai veluojandiam pamokas, dalyko mokytojo, klasiq vadovo,
socialinio pedagogo ar direktoriaus pavaduotojo ugdymui teikimu direktoriaus isakymu gali buti
skiriamos prevencinio poveikio priemon6s: pastaba iodLiu, pastaba ra5tu, papeikimas, giehtas

papeikimas.

33. Jei velavimas i pamokas po prevencinio poveikio priemones skyrimo kartojasi,
mokinys su Tevais yra kviediamas i VGK posedi, kur priimami ra5ytiniai Seimos ir vaiko
isipareigojimai del nevelavimo i pamokas.

VI.BAIGIAIⅥ 【
OSIOS

NUOSTATOS

4. Tv arka skelbiama Gimnazij os interneto svetainej e.
35. Mokinius su Sia Tvarka pasira5ytinai supaZindina klasiq vadovai pirmqiq rugsejo savaitg,
su velesniais jos pakeitimais - jai isigaliojus;
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36. Visq klasiq mokiniq Tevai su Tvarka supaZindinami ktasiq tevq susirirkim.l metu ir
elektroniniu pa5tu ar pranesimu elektroniniame dienyne pateikiant nuorod4 i Gimnazijos intemeto
svetaing. Tvarkos nuostatos sistemingai primenamos tevq susirinkimq mefu.
37. Klasiq vadovai ir dalykq mokytojai, Svietimo pagalbos specialistai supaZindinami su Sia
Tvarka Mokyojq tarybos posedZiuose, su velesniais jos pakeitimais - jai isigaliojus.
38. UZ Tvarkos vykdymq atsakingi mokiniai, jq Tevai, klasiq vadovai, dalykq mokytojai,
Svietimo pagalbos specialistai, administracij a.
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priedas
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KLAIPEDOS EDUARDO BALSIO MENv GIMNAZIJA
PAZYMA APIE】 40К[IN10(… ES)DALYVAVIMA RENGINYJE
20
klases mokinys

nl.

d.

(vardas, pavarde)

)̲

dalyvavo(-aus) renginyj e

Todel pateisinu pamokas praleistas

20_m.

(iraSyti pateisinamas pamokas)

Mokytojo, paemusio mokini i5 pamokos, vardas, pavard6, dalykas:

d.

2 priedas

(mokinio vardas, pavard6, klase)
Socialiniam pedagogui

PAAISKINI】嘔AS
20

d.

■1.

Klaipeda
AS,

klases mokinys (e), praleidau

pamokq be pateisinamos prieZasties. Pavelavimq skalolus

Neatvykimo i mokykl4, velavimo prieZastys:

Sprendimo budai, kad nebutq praleistq pamokq, velavimo be pateisinamosios prieZasties:

(Mokinio paraSas)

SUSIPAZINAU
Tevas/mama/globaas/1・ pi・ ●as

Socialinis pedagogas
(vardas, pavard6, para5as)

(vardas, pavard6, para5as)

(telefono Nr.)

3 priedas

PAGALBOS MOKINIUI LAIPTAl
.

GavQS

informacijq apie nesimokant!,

pamokas praleidZiantj ar daZnai
elgesio taisykles paieidiianti mokini,

aptaria situacijq su klas6s vadovu ar

. Ai5kinasi nesdkmingo

mokymosi,

dalyko mokytoju, numato veiksmq

pamokq nelankymo, netinkamo

planq.

elgesio

. lvertinqs mokinio pamokq
nelankymo, nesimokymo ar
netinkamo elgesio prieiastis, jo
socialines problemas, planuoja

pagalbos teikimq,

. Skiria
ipareigojimus,
rekomendacijas mokiniams,
tdvams, pedagogams.

.

匿

situacijq, rekomenduoja psichologo
pagalbq.

Esant lankomumo

ir/ar

mokymosi,

elgesio problemoms,

.Tiria

kvieiiasi

pokalbiui mokini, informuoja tevus,
bendradarbiauja su klas6s vadovais,

dalykq mokytojais, kviedia
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numato
prevencinio poveikio priemones,
atsiZvelgqs j individualiq mokinio

ir taikytq metodq

neveikimo prieiastis.
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VGK
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posddiius, pasitarimus.

□
Ⅲz渕

problemos

prieZastis,

organizuoja pagalbos mokiniui
mechanizmE ir jo prieii[rq,
bendradarbiauja su socialiniu
pedagogu, psichologu, kitais

specialistais, dalyvauja
veikloje.
∧
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.Bendrauja su aukletiniais, jq t6vais, organizuoja
klases susitikimus, sprendZia klases mikroklimato
problemas, dirba su pamokq nelankandiais,
v6luojandiais mokiniais, ai5kinasi mokiniq nebuvimo
mokykloje prieiastis, prireikus kviedia t6vus i
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mokyklq.

.Elektroninio dienyno erdveje teikia
informacijq apie mokinj (dalyvavimq

pamokoje, pasiruoiimq

darbui,
neatejimo prieZastis).
.lnformuoja klases vadovq ar skambina

tdvams mokiniui pamokoje neb[nant
tris kartus i5 eil6s, situacijai

nesikeidiant kreipiasi
pedagogq.

i

socialin!

oEsant butinybei, informuoja pagalbos mokiniui
specialistus del pagalbos poreikio, kvietia i
pasitarimus ar VGK posddiius.

VGK

