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PATVIRTINTA
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos
Direktoriaus 2019-11-20 įsakymu Nr. V-110
ZARASŲ PAULIAUS ŠIRVIO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ LANKOMUMO
APSKAITOS, KONTROLĖS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos (toliau – Progimnazija) mokinių lankomumo
apskaitos, kontrolės ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašas (toliau – Tvarka) parengtas,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymu, Zarasų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių nesimokančių vaikų, mokyklos
nelankančių mokinių apskaitos ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašu ir Progimnazijos
darbo tvarkos taisyklėmis, mokymosi sutartimis.
2. Tvarka reglamentuoja mokinio atsakomybę už savo lankomumą, tėvų (globėjų,
rūpintojų) (toliau – Tėvai) atsakomybę už vaiko pamokų lankymą ir pamokų pateisinimą laiku,
mokytojų, klasių auklėtojų, socialinio pedagogo, psichologo, Vaiko gerovės komisijos veiklą,
koordinavimą ir bendradarbiavimą, gerinant mokinių pamokų lankomumą, stiprinant kontrolę ir
vykdant pamokų nelankymo prevenciją.
3. Tvarka nustato mokinių lankomumo Progimnazijoje apskaitą, jų pateisinimo kriterijus,
Tėvų informavimo tvarką, mokinių skatinimo bei prevencinio poveikio priemonių sistemą
Progimnazijos nelankymui, vėlavimui į pamokas mažinti.
4. Tvarkos tikslai:
4.1. gerinti mokinių mokymosi (-si) rezultatus ir mokymosi motyvaciją;
4.2. vykdyti Progimnazijos mokinių pamokų nelankymo prevenciją;
4.3. nustatyti bendrus lankomumo apskaitos kriterijus.
5. Vartojamos sąvokos:
Pamokų nelankantis mokinys – mokinys, be pateisinamos priežasties praleidžiantis
pavienes pamokas.
Progimnaziją vengiantis lankyti mokinys – mokinys, be pateisinamos priežasties
neateinantis į visas tą dieną vykstančias pamokas.
Progimnazijos nelankantis mokinys – mokinys, per mėnesį be pateisinamos priežasties
praleidžiantis daugiau kaip pusę pamokų ar ugdymui skirtų valandų. Toks mokinys yra registruojamas
Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinėje sistemoje (Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2012-04-25 nutarimas Nr. 466).
Pateisintos pamokos – sutartu būdu pateisintos pamokos, nurodant priežastį dėl mokinio
neatvykimo į pamokas, užsiėmimus.
Nepateisintos pamokos – dėl mokinio nedalyvavimo pamokose ar užsiėmimuose
nepateikti dokumentai ar pranešimai.
Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinė sistema (toliauNEMIS), kurios tikslas – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti duomenis ir teikti išsamią bei kokybišką
informaciją, padedančią vykdyti Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitą, siekiant
užtikrinti, kad jie mokytųsi pagal privalomojo švietimo programas.
Kitos tvarkos apraše vartojamos sąvokos paaiškintos Lietuvos Respublikos gyventojų
registro įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatyme, Lietuvos
Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos
deklaravimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.
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II SKYRIUS
LANKOMUMO FIKSAVIMAS, APSKAITA IR PRALEISTŲ PAMOKŲ
PATEISINIMO KRITERIJAI
6. Pamokų lankomumas fiksuojamas elektroniniame dienyne.
7. Praleistos pamokos žymimos raide „n“, pavėlavimai – „p“.
8. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis dėl ligos, jei:
8.1. Tėvai pateisina mokinio sirgimą klasės auklėtojui priimtinu ir sutartu būdu (telefonu,
elektroniniu paštu, laišku elektroniniame dienyne, telefono žinute, rašytiniu pranešimu) (toliau –
sutartu būdu) arba pateikdami pateisinamą dokumentą;
8.2. dėl atleidimo po ligos nuo fizinio ugdymo pamokų Tėvai pateikia fizinio ugdymo
mokytojui raštu pranešimą (1 priedas) arba pateisinamą dokumentą ir informuoja klasės auklėtoją.
8.3. dėl nedalyvavimo fizinio ugdymo užsiėmimuose, nesusijus su atvykimu po ligos,
mokinys prieš pamoką turi pateikti Tėvų raštu laisvos formos paaiškinimą/prašymą fizinio ugdymo
mokytojui. Atsižvelgęs į individualią mokinio situaciją (argumentuota, pagrįsta priežastis),
vadovaudamasis protingumo principu, sprendimą dėl pateisinimo priima pats fizinio ugdymo
mokytojas.
8.4. mokinys išvyksta gydytis į sanatoriją. Prieš išvykstant į sanatoriją Tėvai pateikia
pranešimą raštu Progimnazijos direktoriui dėl mokinio išvykimo;
8.5. esant būtinybei, nustatyti ar nepiktnaudžiaujama Tėvų paaiškinimais, Progimnazija
turi teisę prašyti Tėvų pateikti ligą patvirtinančio dokumento išrašo;
9. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis dėl šeimos aplinkybių, jei:
9.1. Tėvai pateisina vaiko neatvykimą į Progimnaziją dėl artimųjų netekties, nelaimės,
nelaimingo atsitikimo ar ypatingų kitų neįvardintų priežasčių pranešus klasės auklėtojui sutartu būdu;
9.2. prieš 3 darbo dienas Tėvai parašo prašymą (2 priedas) dėl mokinio išvykimo su šeima
į pažintinę/poilsinę kelionę ir ne daugiau kaip 10 ugdymo dienų per mokslo metus. Progimnazijos
direktorius neprieštarauja mokinio išvykimui, jei Tėvai ir mokiniai įsipareigoja savarankiškai suderinti
su mokytojais ugdymosi užduočių atlikimą. Mokinių pažintines (poilsines) keliones su Tėvais
rekomenduojama organizuoti mokinių atostogų metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis;
9.3. yra tiksliniai iškvietimai (į policijos komisariatą, teismą, kt.) ir Tėvams iš anksto
pranešus klasės auklėtojui sutartu būdu ir/ar pateikus patvirtinančius dokumentus (iškvietimus,
pažymas);
9.4. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis dėl kitų priežasčių, jei:
9.5. sutrinka autobuso, vežančio mokinius į mokyklas, maršrutas (techninė transporto
priemonės būklė, sudėtingos klimatinės sąlygos);
9.6. klasės auklėtojas, mokytojas, sveikatos priežiūros specialistas, administracija, išleidžia
mokinį iš pamokų apie tai pranešę mokinio Tėvams, kurie pasirūpina saugiu mokinio grįžimu namo.
Asmuo, išleidęs mokinį, užpildo mokinių išleidimo registracijos žurnalą Progimnazijos raštinėje;
9.7. atsiranda kitos, neįvardintos objektyvios priežastys.
9.8. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis Progimnazijos direktoriaus įsakymu,
jei:
9.9. Progimnazija gauna oficialius kitų institucijų (sporto, meno bei kitų mokyklų, kultūros
centro, viešosios bibliotekos ar kitų visuomeninių organizacijų) dokumentus, kuriuose nurodomas
mokinių dalyvavimas renginiuose, varžybose, konkursuose ir pan.;
9.10. mokiniai atstovauja Progimnazijai edukaciniuose ir kultūriniuose renginiuose
tarptautiniuose, respublikiniuose, regioniniuose, rajono, miesto konkursuose, olimpiadose,
konferencijose, sporto varžybose, festivaliuose;
9.11. mokiniai dalyvauja Progimnazijos organizuojamuose renginiuose, konkursuose,
olimpiadose, konferencijose, sporto varžybose, festivaliuose;
9.12. klasių auklėtojų, dalykų mokytojų organizuojamose pažintinėse/edukacinėse
išvykose;
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9.13. yra keičiamas ugdymo plano vykdymas (edukacinės veiklos, nepalankios oro
sąlygos, ekstremalios situacijos, epidemijos, karantinas, remonto darbai, higienos normų pažeidimai).
10. Praleistos pamokos laikomos nepateisintomis, jei
10.1. mokinys savavališkai išeina iš pamokos (-ų);
10.2. dėl pralesistų pamokų per 2 darbo dienas nepraneša Tėvai ir/ar nepateikia
pateisinimą patvirtinančio dokumento.
III SKYRIUS
ATSAKINGI ASMENYS IR JŲ FUNKCIJOS
11. Mokinio atsakomybė:
11.1. pagrindinė mokinių ugdymo forma yra pamokos, klasės valandėlės, pasirinktas
neformalusis švietimas – jų lankymas mokiniams privalomas;
11.2. mokinys asmeniškai atsakingas už pranešimų/dokumentų, pateisinančių praleistas
pamokas, pateikimą klasės auklėtojui. Praleistas pamokas pateisinančius pranešimus/dokumentus jis
privalo pateikti klasės auklėtojui pirmąją dieną sugrįžęs į Progimnaziją;
11.3. mokiniai, iš anksto žinodami apie nedalyvavimą pamokose (varžybos, olimpiados,
renginiai, šeimyninės aplinkybės ar kt.), turi pranešti apie tai klasės auklėtojui ir dėstantiems
mokytojams bei gauti iš jų užduotis savarankiškam darbui;
11.4. pasijutęs blogai mokinys turi kreiptis į Progimnazijos visuomenės sveikatos
priežiūros specialistą (jam nesant – į klasės auklėtoją, socialinį pedagogą, mokytoją, administracijos
atstovą), kuris prireikus atleidžia mokinį nuo pamokų;
11.5. mokinys, praleidęs pamokas, turi galimybę lankyti ugdomųjų dalykų konsultacijas.
12. Mokinių Tėvai:
12.1. atsako už mokinio pamokų lankomumą, užtikrina punktualų ir reguliarų pamokų
lankymą bei operatyviai sprendžia mokinio lankomumo ir ugdymo (-si) klausimus;
12.2. iš anksto arba pirmą vaiko neatvykimo į Progimnaziją dieną apie priežastis
informuoja klasės auklėtoją abiem pusėms sutartu būdu;
12.3. esant būtinybei mokiniui anksčiau išeiti iš Progimnazijos ar vėliau į ją atvykti, iš
anksto informuoja klasės auklėtoją abiem pusėms sutartu būdu, nurodant išėjimo ar vėlesnio atvykimo
laiką bei priežastį; gali elektroniniame dienyne informuoti dalyko, kurio pamokoje nedalyvaus,
mokytoją;
12.4. kai mokiniui skiriamas sanatorinis gydymas, pateikia pranešimą Progimnazijos
direktoriui dėl mokinio išvykimo gydytis;
12.5. praleistas mokinio pamokas teisina, laikydamiesi šios Progimnazijos nustatytos
tvarkos:
12.5.1. gali ne daugiau kaip už 3 dienas per mėnesį pateisinti pamokas, jei jos praleistos ne
dėl ligos, o dėl svarbių šeimai priežasčių. Ypatingais atvejais (artimųjų netektis ar kt.) galioja atskiras
tėvų paaiškinimas;
12.5.2. pateisina mokinio sirgimą klasės auklėtojui sutartu būdu arba pateikdami
pateisinamą dokumentą;
12.5.3. jei po ligos vaikas atleistas nuo fizinio ugdymo pamokų, raštu informuoja fizinio
lavinimo mokytoją;
12.5.4. vaiko praleistas pamokas pateisina pirmąją dieną ir ne vėliau kaip per 2 darbo
dienas jam grįžus į Progimnaziją;
12.6. iškilus lankomumo problemoms, atvyksta į individualius pokalbius su klasės
auklėtoju, dalykų mokytojais, Progimnazijos vadovais, bendradarbiauja su specialistais, teikiančiais
mokymosi, psichologinę, socialinę, sveikatos priežiūros pagalbą, kontroliuoja ir koreguoja mokinio
elgesį;
12.7. reguliariai (ne rečiau kaip kartą per savaitę) susipažįsta su mokinio lankomumo
duomenimis elektroniniame dienyne (praleistų pamokų, pavėlavimų į pamokas skaičiumi);
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12.8. atsako į klasės auklėtojo, mokytojų, socialinio pedagogo pranešimus dėl mokinio
lankomumo ar vėlavimų į pamokas elektroniniame dienyne;
12.9. pagal galimybes neplanuoja pamokų metu mokinio apsilankymo pas gydytojus
arba kitų asmeninių reikalų tvarkymo;
12.10. esant labai rimtai priežasčiai ar dėl svarbių asmeninių šeimos interesų ir poreikių,
dėl mokinio laikino išvykimo raštu pateikia informaciją Progimnazijos direktoriui (2 priedas) ne vėliau
kaip prieš 3 darbo dienas iki išvykimo ir užtikrina, kad vaikas pasiimtų iš mokytojų savarankiško
darbo už praleidžiamą laikotarpį užduotis, taip pat užtikrina savarankišką vaiko pasirengimą
atsiskaityti už praleistą kursą mokytojo nustatytu laiku, vadovaujantis protingumo principu;
12.11. užtikrina, kad mokinys dėl asmeninių šeimos interesų ir poreikių (atostogų, išvykų
ir pan.) nepraleis daugiau nei 10 ugdymo proceso dienų per mokslo metus;
12.12. šia Tvarka informuojami, kad:
12.12.1. už piktnaudžiavimą Tėvų valdžia, neveikimą vaiko labui, jei nesilaikoma ar
piktnaudžiaujama mokymo sutartyje, šioje Tvarkoje nustatytais susitarimais dėl vaikų lankomumo
pateisinimo, numatyta atsakomybė Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso (toliau
- LR ANK) 80 str. 1-3 d.;
12.12.2. Tėvams nesilaikant minėtų LR ANK straipsnių nuostatų, Progimnazija turi teisę
kreiptis į Zarasų rajono policijos komisariatą, Lietuvos Respublikos Valstybės vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Utenos apskrities Vaikų teisių
skyriaus Zarasų rajone, Zarasų rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisiją, Lietuvos Respublikos
švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamentą.
13. Mokytojas:
13.1. tą pačią darbo dieną pažymi mokinio praleistas pamokas ir pavėlavimus
elektroniniame dienyne;
13.2. pastebėjus, kad mokinys neatvyksta arba vėluoja į jo dalyko pamokas be
pateisinamos priežasties daugiau kaip 3 kartus iš eilės, informuoja klasės vadovą.
14. Klasės auklėtojas:
14.1. atsakingas už klasės mokinių lankomumo apskaitą ir kontrolę, koordinuoja
mokinių pamokų lankomumą: iki mokslo metų pabaigos sistemina ir saugo mokinio ar jo Tėvų
pateiktus rašytinius pamokas pateisinančius dokumentus, fiksuoja pasirinktu būdu (pvz. mokytojo
lankomumo fiksavimo užrašinėje ir pan.) elektroninio pašto, elektroninio dienyno ar telefonu gautas
žinutes;
14.2. bendradarbiauja su vadovaujamai klasei dėstančiais mokytojais, švietimo pagalbos
specialistais ir sprendžia su lankomumu susijusius klausimus;
14.3. mokiniui neatvykus į Progimnaziją (tuo atveju, kai Tėvai nepraneša), ne vėliau kaip
per 2 darbo dienas išsiaiškina neatvykimo priežastis, esant reikalui, informuoja dalykų mokytojus,
socialinį pedagogą;
14.4. mokinių praleistų pamokų pateisinimą elektroniniame dienyne fiksuoja ne vėliau
per 3 darbo dienas nuo informacijos gavimo dienos;
14.5. ne vėliau kaip per pirmąsias kiekvieno dienas dienyne pateisina mokinių praleistas
pamokas už praėjusį mėnesį;
14.6. individualiai dirba su pamokų nelankančiais, vėluojančiais mokiniais;
14.7. informuoja pamokų nelankančių, vėluojančių mokinių Tėvus apie praleistų pamokų
ar vėlavimų skaičių, išsiaiškina pamokų praleidimo ar vėlavimo priežastis;
14.8. kviečia pokalbiui mokinį, jo Tėvus arba mokinį kartu su Tėvais, jei situacija
kartojasi; kartu aiškinasi pamokų praleidinėjimo ar vėlavimo į pamokas priežastis, esant būtinybei
kviečia į pasitarimus ar Vaiko gerovės komisijos posėdžius;
14.9. iki kiekvieno mėnesio penktos dienos, parengia ir pateikia socialiniam pedagogui
praėjusio mėnesio ataskaitą apie auklėjamosios klasės mokinių pamokų lankomumą, (3 priedas);
14.10. svarstant ar analizuojant mokinio lankomumą aukštesniame lygmenyje (Vaiko
gerovės komisijos posėdyje, Tėvų taryboje, Progimnazijos taryboje, Savivaldybės institucijose),
pateikia mokinį charakterizuojančią informaciją;
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14.11. socialiniam pedagogui paprašius, parengia ir pateikia informaciją apie galimas
mokinių praleistų pamokų priežastis, jau taikytas prevencinio poveikio priemones;
14.12. lankomumo rezultatus aptaria vieną kartą per mėnesį klasių valandėlių metu ir
klasės mokinių tėvų susirinkimuose (2-3 kartus per mokslo metus).
15. Socialinis pedagogas:
15.1. organizuoja ir koordinuoja pamokų lankomumo apskaitą bei kaupia ir tvarko
NEMIS duomenis, susijusius su Progimnazijos nelankančių mokinių apskaita;
15.2. už kiekvieną mokslo metų mėnesį iki kito mėnesio 5 d., surenka duomenis apie
praėjusį mėnesį Progimnazijos nelankiusius mokinius ir, jeigu tokių yra, įrašo į NEMIS jos nuostatų
nustatyta tvarka;
15.3. iki kiekvieno mėnesio 10 d. parengia ir Progimnazijos informaciniame stende
pateikia atskirų klasių mokinių lankomumo mėnesio suvestines;
15.4. inicijuoja prevencines veiklas, konkursus, aptarimus lankomumui gerinti;
15.5. gavęs lankomumo ataskaitas ar informaciją apie pamokas praleidžiantį mokinį,
aptaria situaciją su klasės vadovu ar dalyko mokytoju, numato veiksmų planą;
15.6. stebi, analizuoja ir įvertina mokinių pamokų nelankymo priežastis;
15.7. inicijuoja mokinio, kuris piktybiškai praleidinėja pamokas, elgesio svarstymą Vaiko
gerovės komisijos posėdžiuose dalyvaujant Tėvams;
15.8. dirba individualiai su mokiniu ir, įvertinęs mokinio pamokų nelankymo priežastis,
jo socialines problemas, planuoja jam socialinės pagalbos teikimą, numato prevencinio poveikio
priemones gerinant lankomumą. Apie pokalbį su mokiniu, informuoja mokinio Tėvus bei atsižvelgęs į
individualią mokinio situaciją, rekomenduoja Progimnazijos psichologo pagalbą;
15.9. rengia dokumentus Zarasų rajono policijos komisariatui, Lietuvos Respublikos
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Utenos apskrities Vaikų teisių skyriaus Zarasų rajone, Zarasų rajono savivaldybės Vaiko gerovės
komisijai dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo vaikams nelankantiems mokyklos.
16. Psichologas:
16.1. rekomenduoja klasės auklėtojams ir dalykų mokytojams Progimnazijos mokinių
lankomumo problemų sprendimo būdus;
16.2. Tėvams sutikus, konsultuoja psichologinių problemų turintį mokinį, kurį tokiai
pagalbai gali nukreipti dalyko mokytojas, klasės auklėtojas, socialinis pedagogas ar Progimnazijos
vaiko gerovės komisija.
17. Vaiko gerovės komisija:
17.1. renkasi į planuotus ir neeilinius posėdžius dėl pamokų ar Progimnazijos
nelankančių mokinių problemų sprendimo;
17.2. teikia rekomendacijas Progimnazijos direktoriui dėl mokinių, praleidžiančių
pamokas be pateisinamos priežasties, dėl prevencinio poveikio priemonių taikymo;
17.3. teisės aktų nustatyta tvarka inicijuoja vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros
priemonės skyrimą, vaiko minimalios priežiūros priemonės pakeitimą, pratęsimą ar panaikinimą, teikia
siūlymus Zarasų rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijai dėl vaiko minimalios
priežiūros priemonių tobulinimo.
18. Administratorė – sekretorė:
18.1. atvykus naujam mokiniui, informaciją Mokinių registre atnaujina ne vėliau kaip per
tris darbo dienas;
18.2. mokiniui išvykus iš Progimnazijos ir Progimnazijai gavus informaciją iš mokyklos,
į kurią atvyko mokinys, Mokinių registro nuostatų nustatyta tvarka išregistruoja mokinį iš Mokinių
registro.
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IV SKYRIUS
LANKOMUMO GERINIMO PREVENCINĖS PRIEMONĖS
19. Praleidusiam pamokas mokiniui sudaromos galimybės:
19.1. savarankiškai mokytis ligos metu, susitarus su dalykų mokytojais dėl užduočių
pateikimo elektroniniame dienyne;
19.2. lankyti dalykų konsultacijas, atlikti savarankiškus darbus.
20. Mokiniams taikomos skatinimo priemonės:
20.1. nepraleidusiems nė vienos pamokos per mėnesį – klasės auklėtojo žodinis
pagyrimas mokiniui klasės valandėlėje ir įrašas elektroniniame dienyne;
20.2. po mokinių svarstymų Vaiko gerovės komisijoje dėl nepateisintų pamokų – žodinis
pagyrimas komisijos posėdyje dėl pagerėjusio pamokų lankomumo ir žinutė tėvams elektroniniame
dienyne.
21. Pamokų nelankantiems ar vengiantiems lankyti pamokas mokiniams taikomos
šios drausminės priemonės:
21.1. mokiniai kartu su socialiniu pedagogu pasirašo susitarimą dėl mokinio elgesio
taisyklių laikymosi;
21.2. nesilaikant pasirašyto susitarimo mokinys svarstomas Progimnazijos Vaiko gerovės
komisijos posėdyje;
21.3. mokiniams nesilaikant Progimnazijos Vaiko gerovės komisijos nutarimų, teikiamas
siūlymas Progimnazijos direktoriui dėl minimalios ar vidutinės priežiūros skyrimo;
21.4. vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros
įstatymo nustatyta tvarka Progimnazija gali prašyti mokinį perkelti į kitą mokyklą;
21.5. jei kyla įtarimų, kad pažeidžiama vaiko teisė mokytis ar kitos teisės, Progimnazija
informuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo
ministerijos Utenos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių Zarasų rajone.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Tvarka skelbiama viešai Progimnazijos svetainėje.
23. Progimnazijos mokinius su Tvarka pasirašytinai supažindina klasių auklėtojai pirmąją
rugsėjo savaitę, su vėlesniais jos pakeitimais – jai įsigaliojus.
24. Visų klasių mokinių Tėvai su Tvarka supažindinami klasių tėvų susirinkimų metu,
elektroniniu paštu ir/ar pranešimu elektroniniame dienyne pateikiant nuorodą į Progimnazijos interneto
svetainę. Tvarkos nuostatos sistemingai primenamos Tėvų susirinkimų metu.
25. Klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai, švietimo pagalbos specialistai pasirašytinai
supažindinami su Tvarka; su vėlesniais jos pakeitimais – jai įsigaliojus.
26. Tvarka gali būti keičiama ir/ar papildoma inicijavus pakeitimus Progimnazijos
bendruomenės nariams, Zarasų rajono savivaldybės parengtos mokinių lankomumo apskaitos tvarkos
pagrindu ar pasikeitus teisiniams dokumentams.
___________________________________________
Pritarta:
Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos vaiko gerovės komisijos
posėdžio protokolas 2019-11-20 Nr. VG-29
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Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos mokinių
lankomumo apskaitos, kontrolės ir nelankymo
prevencijos tvarkos aprašo
1 priedas

(Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė)

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos
fizinio ugdymo mokytojui(ai)
PRAŠYMAS
Dėl atleidimo nuo fizinio ugdymo pamokų po ligos
20.....-.......-......
Zarasai
Prašau atleisti mano sūnų/dukrą___________________________________________
(mokinio vardas pavardė, klasė)

nuo fizinio ugdymo pamokų nuo _______________________iki__________________________
(metai, mėnuo, dienos)

nes nuo_______________ iki __________________ sirgo ir tai yra gydančio gydytojo rekomendacija.
(sirgimo laikotarpis – data)

________________________________________________
(Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, parašas)
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Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos
mokinių lankomumo apskaitos, kontrolės
ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašo
2 priedas

______________________________________________________________________
(Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė)

Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos
Direktorei
PRAŠYMAS
Dėl .....................................................................
20.....-.......-......
Zarasai
Prašau mano sūnui/dukrai ____________________________________________________
(mokinio vardas pavardė, klasė)

leisti nuo _______________________iki_______________________ nedalyvauti ugdymo procese,
(mėnuo, dienos)

nes _______________________________________________________________________________
(nurodoma priežastis)

__________________________________________________________________________________
Užtikrinu, kad vaikas pasiims iš mokytojų savarankiškų darbų užduotis už praleidžiamą
laikotarpį ir atsiskaitys už praleistą ugdymosi kursą su mokytojais ir mokiniu sutartu laiku.

___________________________________________________
(Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, parašas)
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Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos mokinių
lankomumo apskaitos, kontrolės ir nelankymo
prevencijos tvarkos aprašo
3 priedas

ZARASŲ PAULIAUS ŠIRVIO PROGIMNAZIJA
.................... klasės lankomumo ataskaita
20.... m. ................................ mėn.
I.

Praleido pamokų per mėnesį .............

II.
1.
2.
3.
4.

Iš jų pateisinta .............
dėl ligos .........................
dėl šeimos aplinkybių .......................
kitos priežastys .........................
Direktoriaus įsakymu ...........................

III. Nepateisinta pamokų: ................. Įrašyti į lentelę:
Eil.
Nr.
1.
2.
3.

Pavardė, vardas

Praleido
pamokų

Mokiniui taikytos prevencinės
priemonės

Klasės vadovas___________________________________
(vardas, pavardė, parašas)
PASTABA: pristatyti iki kiekvieno mėnesio 5 dienos.

Paaiškinimai:
1. Dėl ligos: tėvų pranešimai (arba pateikti dokumentai) sergant arba išvykus į sanatoriją.
2. Šeimos aplinkybės: dėl artimųjų netekties, nelaimės ar ypatingų kitų neįvardintų priežaščių; dėl mokinio išvykimo su
šeima į pažintinę/poilsinę kelionę; tiksliniai iškvietimai į policijos komisariatą, teismą ir kt.
3. Kitos priežastys: dėl autobuso maršruto sutrikimo; informavus tėvus, išleistas mokinys iš pamokų; kitos, neįvardintos
objektyvios ir bendražmogiškos priežastys.
4. Direktoriaus įsakymu: dėl dalyvavimo renginiuose, varžybose, olimpiadose ir t.t. (progimnazijos ir kitų įstaigų); dėl
ugdymo plano pakeitimų (edukacinių veiklų, nepalankių oro sąlygų, ekstremalių situacijų, epidemijos ir pan.), dėl klasių
auklėtojų organizuojamų pažintinių/edukacinių išvykų.

