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KUPISKIO LAURYNO STUOKOS.GUCEVIdIAUS GIMNAZIJOS
MOKINIU PAMOKU LANKOMUMO APSKAITOS TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

l. Kupi5kio Lauryno Stuokos-Gucevidiaus gimnazijos mokiniq pamokq lankomumo
apskaitos tvarkos apra5as (toliau - Apra5as) reglamentuoja Kupi5kio Lauryno Stuokos-Gucevidiaus
gimnazijos (toliau - Gimnazija) mokiniq pamokq lankomumo apskaitos organizavim4 ir tvarkym4,
siekiant uZtikrinti jq mokym4si pagal privalomojo Svietimo programas.
2. Apra5as parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Kupi5kio
rajono savivaldybes teritorijoje gyvenandiq vaikq apskaitos tvarkos apra5u.
3. Apra5e vartojamos s4vokos:
3.1. Gimnazijos nelankantis mokinys iregistruotas Mokiniq registre vaikas, kuris
neatvykdamas i Gimnazij4 per menesi be pateisinamos prieZasties praleido daugiau kaip pusg pamokq
ar ugdymui skirtq valandq;
3.2. NEMIS - nesimokandiq vaikq ir mokyklos nelanlcandiq mokiniq informacine sistema;
3.3. Pateisinamasis dokumentas tevq (globejq, mpintojq) pasira5ytas informacinis
prane5imas klases vadovui, patvirtinantis teiset4 pamokq praleidimo prieZasti:
4. Gimnazijos mokiniq pamokq lankomumo apskait4 organizuoja koordinuoja
Gimnazijos socialinis pedagogas.
5. Gimnazijos direktoriaus paskirtas asmuo, atsakingas uZ mokiniq registr4, kaupia ir
tvarko NEMIS duomenis, susijusius su Gimnazijos nelankandiq mokiniq apskaita (pradedant spalio
ir baigiant birZelio menesiais, iki kiekvieno menesio 5 d. surenka duomenis apie praejusi menesi
Gimnazijos nelankiusius mokinius ir, jeigu tokiq yra, ira5o i NEMIS jos nuostatq nustatyta tvarka).
6. I5naudojus visas Svietimo pagalbos mokiniui teikirno galimybes, Gimnazijakreipiasi i
Savivaldybes administracijos direktoriq del minimalios, vidutines prieZiflros priemoniq skyrimo arba
koordinuotos Svietimo pagalbos, socialiniq ir sveikatos prieZitiros paslaugq teikimo vaikams ir jq
tevams (globejams, rtipintojams) skyrimo.
7. Gimnazija informuoja Valstybines vaiko teisiq apsaugos ivaikinimo tarnybos
PaneveZio apskrities vaiko teisiq apsaugos skyriq Kupi5kio rajone, jei Gimnazijai kyla itarimq, kad
paLeid1iama vaiko teise mokytis ar kitos teises.
8. Gimnazija bendradarbiauja (keidiasi informacija) su seriiinijomis, mokiniq tevais
(globejais, rtipintojais) ai5kinantis mokiniq Gimnazijos nelankymo prieZastis.
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II SKYRIUS
MOKINIU PRALEISTU PAMOKU TEISINIMAS
9. Teisetos prieZastys del kuriq pateisinamos mokiniq praleistos pamokos:

(ei mokinys nesilanke pas gydytoj4 pateisinama iki 5 dienq per menesi);
9.2. nelaime mokinio Seimos aplinkoje (iki 5 dienq);
9.1. mokinio liga

9.3. lankymasis pas gydytojus odontologus;
9.4. vykimas konsultuotis, gydytis pas gydytojus

specialistus;

:
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9.5. autobuso velavimas ar nevykimas nustatytu mar5rutu;
9.6. paiintine kelione su tevais (ne daugiau kaip 5 dienos per mokslo metus);

9.7. tiksliniai asmeniniai mokinio i5kvietimai (i policijos komisariatq, teism4, Svietimo
pagalbos tamybq ir kt.);
9.8. bendruomends nario laidotuves;
10. Visais 9 punkte i5vardintais atvejais mokinys ar mokinio tevai apie neatvykim4 i
pamok4(as) ne veliau kaip iki tos dienos pamokq pradZios privalo informuoti klases vadov4.
11. Praleistos fizinio ugdymo, Sokio ir judesio pratybq pamokos teisinamos:
11.1. tevq, globejq, riipintojq rekomendacija (ne daugiau kaip2 pamokos per menesi);
11.2. mokiniui pateikus gydytojo pa?ymq Y-1259 (iki paZymoje rekomenduojamos
atleidimo datos).
12. Visas del teisetq prieZasdiq praleistas pamokas teisina klasiq vadovai.
1 3. Teisinant pamokas vadovaujamasi:
13.1. tevq, globejq, r0pintojq informaciniu pranesimu klases vadovui apie mokinio
praleistas pamokas (rekomenduojama forma pateikiama 1 priede);
13.2. atsakingo Gimnazijos darbuotojo Zodine informacija (autobuso velavimo ar
nevykimo nustatytu marSrutu atvej ais);
13.3. policijos komisariato, teismo, Svietimo pagalbos tarnybos ar kitq institucijq i5duotu
dokumentu.
14.Kai mokini nelaimingo atsitikimo ar sveikatos sutrikimo bei kitais svarbiais atvejais
pamokq metu i5 pamokos(-q) i5leidZia Gimnazrlos administracija, klases vadovas, mokytojas,
visuomenes sveikatos prieZitiros specialistas arkt., mokini i5leidgs asmuo informuoja mokinio tevus,
aptaia vaiko paemimo i5 Gimnazijos klausim4
sulaukia jq atvykstant, bei Gimnazijos
administracij4. Esant rimtam sveikatos sutrikimui, nedelsiant kviediama greitoji medicinine pagalba
(toliau GMP). GMP i5kvietgs Gimnazijos darbuotojas nedelsiant informuoja mokinio tevus ir
Gimnazij os administracij 4.
15. Pamokq praleidim4 pateisinanti dokument4 mokinys klases vadovui pateikia ne veliau
kaip per penkias darbo dienas.
16. Klases vadovas, gavgs praleistq pamokq pateisinimo dokument4, ne veliau kaip per tris
dienas iveda duomenis i dienynq ir pateisina mokinio praleistas pamokas.
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III

SKYRIUS
PAMOKU, PRALEInZltVrrT DEL DALYVAVTMO GTMNAZTJOS TNTCTJUOTOJE
NEPAMOKINEJE UGDOMOJOJE VEIKLOJE, DERINIMAS, tr'IKSAVIMAS,
TEISINIMAS
17. Mokiniq pamokq praleidimo del dalyvavimo Gimnazijos inicijuotoje nepamokineje
ugdomojoje veikloje teisetos prieZastys gali b[ti Sios:
17.1. dalyvavimas Gimnazijos organizuoja{nuose renginiuose, talkose, akcijose;

.2. dalyvavimas edukacinese i5vykose;
17 .3 . dalyvavimas proj ektuose;
17.4. dalyvavimas Gimnazijos, Savivaldybes, Salies, tarptautinese olimpiadose, varZybose,
konkursuose.
18. Mokiniq, kurie pamokq metu dalyvaus Gimnazijos inicijuotoje nepamokineje veikloje,
sqraS4, likus ne maliau kaip I darbo dienai iki veiklos pradZios, parengia, raltu su Gimnazijos
17
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administracija suderina

ir

mokytojq kambario skelbimq lentoje paskelbia veikl4 inicijuojantis

Gimnazij os darbuotoj as.

19. Mokiniq pamokas, praleistas dalyvaujant Gimnazijoje vykstandiame renginyje,
vadovaudamasis vie5ai paskelbtu s4ra5u, teisina klases vadovas.
20. Mokiniq i5leidimas i Gimnazijos inicijuotus renginius, vykstandius ne Gimnazijoje,
pamokq pateisinimas iforminamas direktoriaus isakymu.
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IV SKYRIUS
PAMOKU, PRALErnZl.LVrtT DEL DALYVAVIMO KrrU INSTTTUCTJU
ORGANIZUOJAMUOSE RENGINIUOSE, DERINIMAS, FIKSAVIMAS, TEISINIMAS

21. I5imtiniais atvejais mokiniai pamokq metu gali dalyvauti kitq

institucijq

organizuoj amuose renginiuose.
22. Institucijos, organizuodamos veiklas, i kurias pageidauja itraukti Gimnazijos mokinius,

ilodiiu informuoja Gimnazijos administracij4 ir likus ne maiiau kup 2 darbo dienoms iki veiklos
pradZios, pateikia Gimnazijos direktoriui oficialq ra5t4, nurodydamos Siq informacij4:
22.l.rcnginio forma;
22.2. rcnginio pavadinimas ;
22.3. renginio data, pradZios ir pabaigos laikas, vieta;
22.4. rcnginio edukacinis tikslas;
22.5. renginyj e kviediamq dalyvauti mokiniq vardai, pavardes;
22.6. ui, mokiniq saugum4 atsakingo asmens pareigos, vardas, pavarde.

23. Sprendimq del mokiniq dalyvavimo veikloje priima

ir

rezoliucija ant institucijos
pateikto ra5to iformina Gimnazijos direktorius, atsiZvelgdamas i renginio edukacini poveiki, reik5mg
Gimnazijos ar savivaldybes vardo garsinimui bei kitas aplinkybes.
24. Mokiniq i5leidimas kitq institucijq organizuojamus renginius, vykstandius ne
Gimnazij oj e, ir pamokq pateisinimas iforminamas direktoriaus isakymu.
25. Praleistas pamokas, vadovaudamasis direktoriaus isakymu, teisina klases vadovas.
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V SKYRIUS
GIMNAZIJOS PEDAGOGINIU DARBUOTOJU PAREIGOS, UZTIKRINANT
SKLANDU PRALEISTU PAMOKU DERINIMO, FIKSAVIMO IR PATEISINIMO
PROCES4
26. Klasiq vadovai gali teisinti tik tas pamokas, kurias leid1iama teisinti vadovaujantis
Apra5u.
27. Mokytojai dienyne fiksuoja visas be i5imties mokiniq praleistas pamokas.
28. Mokytojas savaranki5kai i5 pamokos mokini gali i5leisti tik mokinio sveikatos
sutrikimo atveju. I5leidgs i5 pamokos mokytojas fiksuoja dienyne praleist4 pamok4 raide ,,noo ir

informuoja klases vadov4. Tos dienos mokinio praleistas pamokas pateisina klases vadovas.
29. Mokytojas, nei5leidgs pra5andio mokinio i5 pamokos, tadiau nesulaukgs jo pamokoje,
fiksuoja dienyne praleist4 pamokq raide ,,n" ir nedelsiant informuoja klases vadov4 ir (ar)
administracij4.
30. Klasiq vadovai, mokytojai, turintys informacijos apie mokiniq ketinimus nedalyvauti
pamokose del renginit4, organizuojamq kitq institucijq iniciatyva, bet nesuderintq su Gimnazija
Apra5o ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka, nedelsiant apie tai informuoja administracij4.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
31. Apra5as gali btiti keidiamas ar papildomas Gimnazijos iniciatyva ar pasikeitus Lietuvos

Respublikos teises aktams.

KupiSkio Lauryno Stuokos-Gucevidiaus
gimnazijos mokiniq pamokq lankomumo
apskaitos tvarkos apra5o
I priedas

T0vo (globOjo, mpintojo) vardas, pavarde, telefono Nr.

INX'ORMACINIS PRAI\ESIMAS KLASES VADOVT]I
data

Mano stnus / dukte / globotinis(e) ............
klases mokinys(e) nelanke mokyklos
(dataarbalaikotarpis)

del siq

o

prieZasdiq:

mokinio liga:

o

lankesi pas gydytoj4:
gydytojo rekomendacija del atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokq
(nurodyti atleidimo laikotarpio pabaigos datq);

o
o

o
o
o
o
o
o

nesilanke pas gydytoj4;

nuotoliniu btidu konsultavosi su Seimos gydytoju irlar Kar5tqja koronoviruso linija del
kar5diavimo (37,30C ir daugiau) irlarbapasirei3kusiq timiq vir5utiniq kvepavimo takq ligq
(pasunkejgs kvepavimas, kosulys ir pan.) ir kitq uZkrediamqjU ligq poZymiq.
nelaime mokinio Seimos aplinkoje;
lankymasis pas gydytojus odontologus;
vykimas konsultuotis, gydytis pas gydytojus specialistus;
paZintine kelione su tevais (ne daugiau kaip 5 dienos per mokslo metus);
tiksliniai asmeninai mokinio i5kvietimai (i policijos komisariat4, teism4, Svietimo pagalbos
tarnybq ir kt.);
kita
(nurodykite tik svarbi4 prieZasti)

Pastabos:

Tdvo (globOjo, rupintojo) vardas, pavarde

Parasas

