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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Želsvos pagrindinės mokyklos mokinių lankomumo kontrolės sistemos (toliau – Sistema)
tikslas - užtikrinti veiksmingą mokinių pamokų lankomumą mokykloje;
2. Sistemos uždaviniai:
2.1. analizuoti mokyklos nelankymo priežastis;
2.2. kontroliuoti mokinių pamokų lankymą;
2.3. sugrąžinti į mokyklą jos nelankančius mokinius.
3. Ši sistema nustato mokinių lankomumo mokykloje apskaitą.
4. Mokinys, per mokslo metus praleidęs daugiau kaip 50 proc. pamokų, laikomas nelankančiu
mokyklos.
5. Su Mokyklos lankomumo kontrolės sistema klasių vadovai privalo supažindinti mokinių
tėvus pasirašytinai.
II. LANKOMUMO KONTROLĖS TVARKA MOKYKLOJE
6. Dalykų mokytojai:
6.1. Praleistas pamokas žymi dienyne raide „n“, o vėlavimą į pamoką raide „p“.
6.2. Pradžioje pamokos mokytojas privalo išsiaiškinti mokinio (-ių) neatvykimo priežastį, ar jis
neatvyko į mokyklą, ar savavališkai pasišalino tik iš jo pamokos.
6.3. Apie savavališkai išėjusį tik iš jo pamokos mokinį mokytojas iš karto informuoja klasės
vadovą ir/ar socialinį pedagogą (jeigu negali susisiekti su klasės vadovu).
7. Klasės vadovas:
7.1. kiekvieną dieną išsiaiškina auklėtinio neatvykimo į mokyklą priežastį (pokalbis telefonu su
mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais).
7.2. gavęs informaciją iš dalyko mokytojo, kad jo auklėtinis savavališkai pasišalino iš pamokos,
nedelsiant apie tai informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).
7.3. susisiekia (paskambina, nueina į namus) su išėjusiu iš pamokos auklėtiniu, kad sužinotų,
kur jis yra, ką veikia ir susitaria, kad jis grįžtų į pamokas.
7.4. tėvai (globėjai, rūpintojai) gavę klasės vadovo informaciją apie vaiko (globotinio)
savavališką pasišalinimą iš pamokos (-ų), prisiima atsakomybę už jo saugumą.
7.5. kartą per mėnesį pažymių (pasiekimų) knygelėse padaro atžymas apie praleistas pamokas;
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7.6. parengia ir mokyklos mokytojų tarybos posėdyje pateikia ataskaitą apie auklėjamosios
klasės mokinių lankomumą ir taikytas prevencijos priemones pasibaigus pusmečiams, t.y. du kartus per
metus. Klasės mokinių tėvų susirinkimuose su ataskaitomis supažindina moksleivių tėvus.
8. Mokyklos socialinis pedagogas padeda spręsti lankomumo problemas mokykloje:
8.1. aiškinasi, analizuoja mokyklos nelankymo priežastis;
8.2. gavęs informaciją iš dalyko mokytojo, kad mokinys savavališkai pasišalino iš pamokos,
nedelsiant apie tai informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).
8.3. inicijuoja mokinio, praleidusio be pateisinamos priežasties daug pamokų, svarstymą
Mokyklos vaiko gerovės komisijoje, mokytojų taryboje;
8.4. apie mokyklos nelankančius mokinius informuoja Marijampolės VTAT, Marijampolės
savivaldybės Vaiko gerovės komisiją.
8.5. bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais mokytojais, administracija. Lanko vaikus jų
namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.
9. Mokyklos mokytojų taryba:
9.1. pasibaigus pusmečiui (du kartus per metus) analizuoja mokinių pažangumo, pamokų
praleidinėjimo pokyčius ir priima atitinkamus nutarimus padėčiai gerinti;
9.2. siūlo pedagoginę psichologinę pagalbą, kitą mokymosi formą mokyklos nelankančiam
mokiniui.
III. PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI
10. Praleistos pamokos laikomos pateisintomis:
10.1. dėl mokinio ligos:
10.1.1. mokiniui pristačius medicininę pažymą iš gydytojo apie ligą, jei sirgo daugiau nei tris
dienas;
10.1.2. gavus iš tėvų (globėjų) pateisinamą raštelį ne daugiau kaip už tris dėl ligos praleistas
dienas;
10.2. dėl tikslinių iškvietimų:
10.2.1. į policijos komisariatą;
10.2.2. į teismą;
10.3. dėl kitų priežasčių:
10.3.1. kai oro temperatūra yra 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali neiti 1-5 klasių
mokiniai;
10.3.2. esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai 6 - 10 klasių mokiniai;
10.3.3. dėl kitų, ypač nepalankių oro sąlygų: audros, liūties, uragano ar pan.
10.3.4. dėl autobuso, vežančio mokinius į mokyklą, gedimo, neatvykimo ar vėlavimo;
10.3.5. kai mokinys atstovauja mokyklai (savivaldybei ar respublikai) olimpiadose,
konkursuose, konferencijose, varžybose ir kt. renginiuose;
10.3.6. dėl artimųjų mirties.
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