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KUPISKIO R. ALIZAVOS PAGRINDINES MOKYKLOS PAMOKU LANKOMUMO

APSKAITOS TVARKA

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos ir jos skyriq pamokq lankomumo apskaitos

tvarka (toliau - Tvarka) reglamentuoja KupiSkio r. Alizavos pagrindines mokyklos (toliau -
Mokykla) vaikq apskaitos (toliau - vaikq apskaita) organizavim4 ir tvarkym4 siekiant uZtikrinti jq

mokym4si pagal privalomojo Svietimo programas. Tvarka parengta, vadovaujantis Lietuvos

Respublikos Svietimo istatymu, Vaikq teisiq apsaugos pagrindq istatymu ir KupiSkio rajono

savivaldybes teritorijoje gyvenandiq vaikq tvarkos apraSu, patvirtintu KupiSkio rajono savivaldybes

tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. TS-247. Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklemis,

mokymosi sutartimi.

2. Tvarka reglamentuoja mokinio atsakomybg uZ savo pamokq lankomum4, tevq

(globejq, rfipintojq) atsakomybg uZ vaiko pamokq lankym4 ir atsaking4 pamokq pateisinim4 laiku,

mokyojq, klasiq aukletojq, socialinio pedagogo, mokytojo padejejo, psichologo, administracijos,

Mokyklos tarybos, Vaiko gerovds komisijos veikl4, darbuotojq funkcijas, veiklos koordinavim4 ir

bendradarbiavim4, gerinant mokiniq pamokq lankomum4, stiprinant kontrolg ir vykdant pamokq

nelankymo prevencij4.

3. Tvarka nustato mokiniq lankomumo Mokykloje apskait4, jq pateisinimo kriterijus, tevq/

globejr./ mpintojq informavimo tvark4, mokiniq skatinimo bei prevencinio poveikio priemoniq

sistem4 Mokyklos nelankymui, velavimui i pamokas maZinti.

4. Tvarkos tikslai:

4.1. gerinti mokiniq mokymosi (-si) rezultatus ir mokymosimotyvacij4;

a .2. vykdyi Mokyklos mokiniq pamokq nelankymo prevencij 4;

4.3. nustat5rti bendrus lankomumo apskaitos kriterijus.

5. Tvarkoje vartojamos s4vokos:

5.1. nesimokantis vaikas - neiregistruotas Mokiniq registre vaikas iki 16 metq, kurio

deklaruota gyvenamoji vieta yra Savivaldybeje, arba vaikas, ira5ytas i gyvenamosios vietos

nedeklaravusiq asmenq apskait4 pagal Savivaldybg;



2

5.2. mokyklos nelankantis mokinys - iregistruotas Mokiniq registre vaikas, kurio

deklaruota gyvenamoji vieta yra Savivaldybeje, arba vaikas, ira5ytas i gyvenamosios vietos

nedeklaralusiq asmenq apskait4 pagal Savivaldybg, kuris neatvykdamas i mokykl4 per menesi be

pateisinamos prieZasties praleido daugiau kaip pusg pamokq ar ugdymui skirnl valandq;

5.3. NEMIS - nesimokandiq vaikq ir mokyklos nelankandiq mokiniq informacine

sistema, kuri4 pildo Mokyklos socialinis pedagogas;

5.4. Pateisinamasis dokumentas - tevq (globejq, r[pintojq) pasira5ytas informacinis

prane5imas klases aukletojui, patvirtinantis teiset4 pamokq praleidimo prieZasti (PzuEDAS Nr.1).

II SI(YRIUS

LANKOMUMO FIKSAVIMAS IR APSKAITA

5. Pamokq lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne (tai atlieka dalyko

mokyojas).

6. Praleistos pamokos Zymimos raide ,,n" elektroniniame dienyne.

7. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis ir jq praleidimas pateisinamas abiem pusems

priimtinr.r/sutartu bldu :

7.1. mokiniui nelankant mokyklos 1-3 d. per menesi tevai/globejai/rupintojai informuoja

klases aukletoj 4 Zo dLirt ar telefoniniu skambud iu/Zinute ;

7.2. mokiniui. nelankandiam mokyklos daugiau nei 3 dienas i5 eiles per mdnesi,

tevai/globejaiirupintojai pildo Mokyklos nustatyt4 oficialq prane5im4 klases aukletojui (PRIEDAS

Nr. 1) ir prisiima visiSk4 atsakomybg uZ pamokq pateisinimo teisingum4 bei rekomendacijas del

atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokq;

7.3. ddl mokinio atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokq tevai/globejai/rupintojai susitaria

su klases aukletoju remdamiesi gydytojo rekomendacijomis (ei buvo kreiptasi i medikus) arba savo

nuoZiiira; klases aukletojas informuoja fizinio ugdymo mokytoj4 apie sutart4 atleidimo nuo pamokq

laikotarpi (argumentuota, pagrista prieZastis), kuris ira5ytas oficialiame prane5ime (PzuEDAS

Nr.1);

7.4. laip pat mokinys nuo dalyvavimo fizinio ugdymo pamokoje atleidLianas, kai klases

aukletojui ar fizinio ugdymo mokytojui atne5a i5ra54 ar kopij4 i5 ligonines ar kitos gydymo istaigos

apie bulusi4 operacij4, procedlr4 ar kit4 intervencini gydy-4, po kurio rekomenduojamas fizinio

kruvio ribojimas, nurodant ribojimo trukmg arba akivaizdu, kad mokinys traumuotas (sugipsuota

ranka, koja, medicininiai itvarai ir pan.);
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7.5. visas del objektyviq prieZasdiq praleistas pamokas teisina (ir ne veliau kaip per tris

dienas iveda duomenis i dienyn4) klases aukletojas elektroniniame dienyne;

7.6. praleistos pamokos laikomos nepateisintomis, kai mokinys nepateikia pateisinandio

dokumento ne vdliau kaip per penkias darbo dienas.

7.7. Mokyklos socialinis pedagogas organizuoja ir koordinuoja pamokq lankomumo

apskait4 bei kaupia ir tvarko NEMIS duomenis, susijusius su Mokyklos nelankandiq mokiniq

apskaita.

III SKYRIUS

PIRMASIS SKIRSNIS

MOKINIU PRALEISTU PAMOKU TEISINIMAS

8. Numatytos teisGtos pamokq praleidimo prieiastys:

8.1. mokinio liga;

8.2. nelaime mokinio Seimos aplinkoje;

8.3. lankymasis pas gydytojus odontologus;

8.4. vykimas konsultuotis, gydyis pas gydytojus specialistus;

8.5. paZintine kelione su tevais (ne daugiau kaip 5 dienos per mokslo metus);

8.6. tiksliniai asmeniniai mokinio iSkvietimai (i policijos komisariat4, teism4, Svietimo

pagalbos tarnyb4 ir kt.);

8.7. bendruomenes nario laidotuves;

8.& kitos rimtos prieZastys (atsakingai pateikia tevas/globejas/rupintojas);

8.9. Mokyklos direktoriaus isakymu, mokiniui dalyvaujant ivairiuose atstovavimo

Mokyklai (rajonui ar respublikai) renginiuose (tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose,

rajono, miesto ar Mokyklos organizuojamuose konkursuose, olimpiadose, konferencijose, sporto

varZybose, festivaliuose), klasiq aukletojq organizuojamose ir su Mokyklos administracija

suderintose i5vykose;

8.5. Mokyklos direktoriaus isakymu del ugdymo plano pakeitimq (nepalankiq oro s4lygq,

ekstremaliq situacijq, epidemijos ir pan.).

9. Mokinys, po ligos afiykgs i Mokykl4, laikomas sveiku ir dalyvauja ugdymo procese

10. Visais 8 punkte i5vardintais atvejais mokinys ar mokinio tevai apie neatvykim4 i

pamok4 (-as) ne veliau kaip iki tos dienos pamokq pradZios privalo informuoti klases aukletoj4.

I 1. Visas del teisetq prieZasdiq praleistas pamokas teisina klases aukletojas.
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I 2. Teisinant pamokas vadovaujamasi:

12.1. tevq, globejq, rdpintojq informaciniu prane5imu klases aukletojui apie mokinio

praleistas pamokas (PRIEDAS Nr. I );

12.2. atsakingo Mokyklos darbuotojo (socialinio pedagogo arba klases aukletojo) Zodine

informacija (autobuso velavimo ar nevykimo nustatytu mar5rutu atvejais);

12.3. policijos komisariato, teismo, Svietimo pagalbos tarnybos ar kitq institucijq i5duotu

dokumentu.

13. Kai mokini nelaimingo atsitikimo ar sveikatos sutrikimo bei kitais svarbiais atvejais

pamokq metu i5 pamokos(-q) iSleidZia Mokyklos administracija, klases aukletojas, mokytojas,

visuomenes sveikatos prieZiuros specialistas ar kt., mokini i5leidgs asmuo informuoja mokinio

tevus, aptaria vaiko paemimo i5 mokyklos klausim4 ir sulaukia jq atvykstant, bei Mokyklos

administracij4.

14. Esant rimtam sveikatos sutrikimui, nedelsiant kviediama greitoji medicinine pagalba

(toliau - GMP). GMP i5kvietgs Mokyklos darbuotojas nedelsiant informuoja mokinio terus ir

Mokyklos administracij 4.

TREdIASIS SKIRSNIS

PAMOKU, PRALEID i,lt VttS DEL DALYVAVIMO MOKYKLOS INrCTJUOTOJE
NEPAMOKINEJE UGDOMOJOJE VEIKLOJE, DERINIMAS, FIKSAVIMAS,

TEISINIMAS

15. Mokiniq pamokq praleidimo del dalyvavimo Mokyklos inicijuotoje nepamokineje

ugdomojoje veikloje teisdtos prieZastys gali btti Sios:

15.1. dalyvavimas Mokyklos organizuojamuose renginiuose, talkose, akcijose;

| 5.2. dalyvavimas edukacinese i5lykose;

I 5.3. dalyvavimas projektuose;

15.4. dalyvavimas Mokyklos, Savivaldybes, Salies, tarptautinese olimpiadose, varZybose,

konkursuose.

16. Mokiniq, kurie pamokq metu dalyvaus Mokyklos inicijuotoje nepamokineje veikloje,

s4ra54, likus ne maiiau kaip 1 darbo dienai iki veiklos pradiios, parengia, ra5tu su Mokyklos

administracija suderina ir mokytojq kambario skelbimq lentoje paskelbia veikl4 inicijuojantis

Mokyklos darbuotojas (atsakingas uZ konkretq rengini).

I7. Mokiniq pamokas, praleistas dalyvaujant Mokykloje vykstandiame renginyje,

vadovaudamasis vie5ai paskelbtu s4ra5u, teisina klases aukletojas.

18. Mokiniq i5leidimas i Mokyklos inicijuotus renginius, vykstandius ne Mokykloje, ir

pamokq patei sinimas i forminamas direktoriaus i sakymu.
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KETVIRTASIS SKIRSNIS

pAMoKU, pRALEInZu.vtq DEL DALyvAvIMo KrrU INSTrrucrJU
ORGANIZUOJAMUOSE RENGINIUOSE, DERINIMAS, FIKSAVIMAS, TEISINIMAS

19. ISimtiniais atvejais mokiniai pamokq metu gali dalyvauti kitq institucijq

organizuoj amuose renginiuose.

20. Institucijos, organizuodamos veiklas, i kurias pageidauja itraukti Mokyklos mokinius,

LodZiu informuoja Mokyklos administracij4 ir likus ne maiiau kaip 2 darbo dienoms iki veiklos

pradZios, pateikia Mokyklos direktoriui oficialq ra5t4, nurodydamos 5i4 informacij4:

20.1. renginio forma;

20.2. renginio pavadinimas;

20.3. renginio data, pradZios ir pabaigos laikas, vieta;

20.4. renginio edukacinis tikslas;

20.5. renginyje kviediamq dalyvauti mokiniq vardai, pavardes;

20.6. ttL mokiniq saugum4 atsakingo asmens pareigos, vardas, pavarde.

21. Sprendim4 del mokiniq dalyvavimo veikloje priima ir rezoliucija ant institucijos

pateikto ra5to iformina Mokyklos direktorius, atsiZvelgdamas irenginio edukacinipoveiki, reikSmg

Mokyklos ar savivaldybes vardo garsinimui bei kitas aplinkybes.

22. Mokiniq i5leidimas i kitq institucijq organizuojamus renginius, vykstandius ne

Mokykloj e, ir pamokq patei sinimas iforminamas direktoriaus i sakymu.

23. Praleistas pamokas, vadovaudamasis direktoriaus isakymu, teisina klases aukletojas.

PENKTASIS SKIRSNIS

MOKYKLOS PEDAGOGINIU DARBUOTOJU PAREIGOS, UZTIKRINANT
SKLANDU PRALEISTU PAMOKU DERINIMO, FIKSAVIMO IR PATEISINIMO

PROCES,T

24. Klasiq aukletojai gali teisinti tik tas pamokas, kurias leidZiama teisinti vadovaujantis

Apra5u.

25. Mokytojai dienyne fiksuoja visas be i5imties mokiniq praleistas pamokas.

26. Mokytojas savaranki5kai i5 pamokos mokini gali i5leisti tik mokinio sveikatos

sutrikimo atveju. ISleidgs i5 pamokos mokytojas fiksuoja dienyne praleist4 pamok4 raide ,,n" ir

informuoja klases aukletoj4. Tos dienos mokinio praleistas pamokas pateisina klases aukletojas.

27. Mokyojas, nei5leidgs pra5andio mokinio i5 pamokos, tadiau nesulaukgs jo pamokoje,

fiksuoja dienyne praleist4 pamok4 raide ,,n" ir nedelsiant informuoja klases aukletoj4 ir (ar)

administracij4.



6

28. Klasiq aukletojai, mokytojai turintys informacijos apie mokiniq ketinimus

nedalyvauti pamokose del renginiq, organizuojamq kitq institucijq iniciatyva, bet nesuderintq su

Mokykla Tvarkos ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka, nedelsiant apie tai informuoja

administracij4.

IV SKYRIUS

PAGALBA MOKINIUI

29. Pagalba teikiama atsiZvelgiant i konkretaus mokinio situacij4 ir praleist4 pamokq

skaidiq (daugiau negu pusg dalyko pamokq per menesi), suderinus su mokiniu, jo

tevais/globejais/rupintojais, klases aukletoju, esant reikalui, su mokykloje konsultuojandiu

psichologu ir socialiniu pedagogu:

29.1. skiriamos konkretaus dalyko konsultacijos. kurias koordinuoja klases aukletojas su

mokytoju dalykininku;

29.2. skiriama socialinio pedagogo ir mokytojo padejejo pagalba Mokyklos Vaiko geroves

komisij os protokolo nutarimu;

29.3. orgarrizuojami posedZiai mokiniams, jq Tevams, nesilaikantiems Sios tvarkos;

29.4. lSnatdojus visas Svietimo pagalbos mokiniui teikimo galimybes, kreipiamasi i

Savivaldybes administracijos direktoriq del minimalios, vidutines prieZi[ros priemoniq skyrimo

arba koordinuotos Svietimo pagalbos, socialiniq ir sveikatos prieZilros paslaugq teikimo vaikams ir

jq tevams (globejams, rupintojams) skyrimo;

29.5. informuojamas Valstybines vaiko teisiq apsaugos ivaikinimo tarnybos PaneveZio

apskrities vaiko teisiq apsaugos skyrius Kupi5kio rajone (toliau - VVTAIT), jei Mokyklai kyla

itarimq, kad paZeidLiarna vaiko teise mokytis ar kitos teises;

29.6. bendradarbiaujama (keidiasi informacija) su Skyriumi, senilnijomis, mokiniq

tevais/globejais/rupintojais, ai5kinantis mokiniq Mokyklos nelankymo prieZastis.

V SKYRIUS

NESIMOKANdTU VAIKU APSKAITA

30. Mokykla. garusi s4raSus apie jq aptarnavimo teritorijoje gyvenandius ir

nesimokandius vaikus, bendradarbiaudama su seniunijq socialiniais darbuotojais, iki lapkridio 1 d.

i5siaiSkina nesimokymo prieZastis ir uZpildo nustatytos formos lentelg (rajono Apra5o 2 priedas)

pateikia Skyriaus specialistui - duomenq tvarkytojui.
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VI SKYRIUS

PREVENCINIO POVEIKIO PRIEMONES PAMOKU MOKYKLOS NELANKYMUI

MAZINTI

31. Mokiniui uZ pamokq praleidinejim4 be prieZasties gali bflti taikomos Sios prevencinio

poveikio priemones:

31.1. mokiniui per menesi nepateisinus 4-7 pamokq, klases aukletojas i5siai5kina

prieZastis ir su mokiniu dirba individualiai (pokalbis, pasiai5kinimas, Tevq informavimas

skambudiu irlar elektroniniame dienyne), ZodZiu isp6ja mokini. Jei mokinys ir toliau praleidineja

pamokas be pateisinamos prieZasties, klases aukletojas informuoja Ter,us. Situacijai nesikeidiant,

aptaria problemas ir veiksmq planE su socialiniu pedagogu, pagal poreiki - ir su psichologu.

Mokinys ra5tu paai5kina prieZastis ir atiduoda klases aukletojui su Telq para5ais;

31.2. jei mokinys per mdnesi praleidZia daugiau nei 7 pamokas be pateisinamos

prieZasties, klases aukletojas inicijuoja mokinio ir socialinio pedagogo pokalbi ir kartu aptaria

prevencinio poveikio priemones:

31.2.1. mokinys raStu paai5kina pamokq praleidimo prieZastis;

31.2.2. socialinis pedagogas informuoja mokinio Tel'us elektroninio dienyno prane5imu

arba telefonu;

31.2.3. socialinis pedagogas gali pareikSti Zodini ispejim4 arba, atsiZvelgiant i situacij4,

rekomenduoti Mokyklos direktoriaus isakymu pareik5ti pastab4 raStu;

32.3. mokiniui pakartotinai per menesi praleidus daugiau nei 7 pamokas be pateisinamos

prieZasties, jis kviediamas i Vaiko geroves komisijos posedi, dalyvaujant klases vadolui ir Tevams.

32.3.1.klases aukletojas, dalyvaudamas posedyje, informuoja apie darb4 su mokiniu

Salinant pamokq nelankymo ar Mokyklos nelankymo prieZastis ir taikytas poveikio priemones;

32.3.2. socialinis pedagogas informuoja apie taikytas poveikio priemones;

32.4. ivertinusi situacijq, Vaiko gerovds komisija:

32.4.1. mokiniui, sistemingai praleidZiandiam pamokas, gali sillyti Mokyklos direktoriaus

isakymu skirti prevencinio poveikio priemonE: papeikim4; grieZtqpapeikim4;

32.4.2. pirm4 kart4 aptariant mokinio situacij4 posedyje, sudaromas jo Individualios

pagalbos planas bandomajam I menesio laikotarpiui. Sudarant Individualios pagalbos plan4

atsiZvelgiama i socialinio pedagogo, psichologo ir kt. specialistq pateiktas mokymosi ar

psichologines pagalbos teikimo rekomendacijas.

33. mokiniui, kuriam jau buvo taikomos anksdiau minetos prevencinio poveikio priemonds

ir kuris toliau praleidineja pamokas be pateisinamos prieZasties, Mokyklos Vaiko gerovds komisijos
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posedyje gali bUti teikiamas sillymas kreiptis i Kupi5kio miesto savivaldybes administracijos Vaiko

gerov6s komisij4 del vaiko minimalios ir vidutines prieZitros priemoniq taikymo.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

34. Tvarka skelbiama Mokyklos interneto svetaineje.

35. Mokyklos mokinius su Sia Tvarka pasira5ytinai supaZindina klasiq aukletojai pirmqiq

rugsejo savaitg, su velesniais jos pakeitimais - jai isigaliojus;

36. Visq klasiq mokiniq Tevai su Tvarka supaZindinami klasiq ter.q susirinkimq metu

(rugsejo - spalio men.) ir elektroniniu pa5tu ar prane5imu elektroniniame dienyne pateikiant

nuorod4 i Mokyklos interneto svetaing. Tvarkos nuostatos sistemingai primenamos tevq

susirinkimq metu.

37. Klasiq aukletojai ir dalykq mokytojai, Svietimo pagalbos specialistai pasira5ytinai

supaZindinami su Sia Tvarka, su velesniais jos pakeitimais - jai isigaliojus.

38. UZ Tvarkos vykdym4 atsakingi mokiniai, klasiq aukletojai, dalykq mokyojai, Svietimo

pagalbos specialistai, administracija.

39. Tvarka gali bflti keidiama ar papildoma Mokyklos iniciatyva, Skyriaus nurodymu ar

pasikeitus Lietuvos Respublikos teises aktams.


