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PANEVĖŽIO R. MUZIKOS MOKYKLOS
MOKINIŲ LANKOMUMO
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja mokinio, jo tėvų (globėjų,
rūpintojų), muzikavimo mokytojo, dalyko mokytojo, mokyklos vadovo veiklą mokinių lankomumo
klausimais.
2. Tikslai:
2.1. gerinti mokinių mokymo(-si) kokybę ir didinti motyvaciją;
2.2. organizuoti mokinių lankomumo apskaitą mokykloje pagal nustatytus kriterijus.
3. Mokinys, per mėnesį praleidęs daugiau nei 50 proc. nepateisintų pamokų, laikomas
vengiančiu lankyti mokyklą.
II SKYRIUS
PRALEISTŲ PAMOKŲ PATEISINIMO KRITERIJAI
4. Praleistos pamokos pateisinamos:
4.1. dėl mokinio ligos (pateikus medicininę pažymą apie ligą ar tėvų raštišką paaiškinimą);
4.2. dėl tikslinių iškvietimų (į policijos komisariatą, teismą ar kitur, pateikus pateisinimo
priežastį liudijantį dokumentą) ar kitų svarbių šeimyninių aplinkybių;
4.3. jeigu mokinys direktoriaus įsakymu atstovauja mokyklai miesto, Šalies, tarptautiniuose
renginiuose, konkursuose, festivaliuose;
4.4. direktoriaus įsakymu dėl ugdymo plano pakeitimų (ekstremalių oro sąlygų, kt.).
5. Praleistos pamokos nepateisinamos:
5.1. savavališkai išėjus iš pamokos;
5.2. neturint pamokas pateisinančio dokumento.
III SKYRIUS
MOKINIŲ IŠVYKŲ SU TĖVAIS (GLOBĖJAIS, RŪPINTOJAIS) TVARKA
6. Mokinių pažintines/poilsines keliones su tėvais (globėjais, rūpintojais) rekomenduojama
organizuoti mokinių atostogų metu, savaitgaliais ir švenčių dienomis. Jei mokinys išvyksta kelioms
dienoms į pažintinę/poilsinę kelionę pamokų metu:
6.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas dėl praleistų pamokų
pateisinimo turi pateikti prašymą mokyklos direktoriui;
6.2. išvykdamas į kelionę, mokinys įsipareigoja savarankiškai išmokti praleistas temas. Jei
išvykimo metu buvo rašomas kontrolinis darbas, mokiniui taikoma numatyta atsiskaitymo už
praleistus kontrolinius darbus tvarka. Dėl išvykų su tėvais (globėjais, rūpintojais) praleistos
pamokos skaičiuojamos kaip praleistos dėl kitų priežasčių.
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IV SKYRIUS
LANKOMUMO APSKAITA
7. Lankomumo apskaita pamokoje:
7.1. pagrindinė mokinių ugdymo forma yra pamoka ir jos lankymas mokiniams privalomas.
Tėvai (globėjai, rūpintojai) pasirašydami priėmimo į mokyklą sutartį įsipareigoja, kad mokinys
lankys pamokas ir laikysis šios tvarkos.
7.2. mokinių lankomumo apskaitą pamokoje atlieka dalyko ir muzikavimo mokytojai.
Mokiniui nedalyvaujant pamokoje, individualaus ugdymo ir darbui su grupe dienynuose žymima
„n“)
8. Mokinys privalo:
8.1. lankyti visas ugdymo plane numatytas pamokas ir į jas nevėluoti;
8.2. už praleistą pamoką(-as) pateikti muzikavimo mokytojui raštišką paaiškinimą tėvų
(globėjų, rūpintojų), medicinos ar kitos įstaigos pažymas, per 3 darbo dienas nuo mokinio grįžimo į
mokyklą;
8.3. iš anksto žinodamas apie nedalyvavimą pamokose (varžybos, olimpiados, konkursai,
šeimyninės aplinkybės ar kt.) pranešti apie tai muzikavimo mokytojui;
8.4. apie mokinio neatvykimą į atsiskaitymus/egzaminus tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo iš
anksto informuoti dalyko ar muzikavimo mokytojus telefonu. Esant pateisinamoms aplinkybėms
mokiniui pratęsiamas atsiskaitymų/egzaminų laikas;
8.5. mokiniui savavališkai neatvykus į atsiskaitymus/egzaminus ir tėvams (globėjams,
rūpintojams)
iš
anksto
nepateikus
informacijos
apie
mokinio
nedalyvavimo
atsiskaitymuose/egzaminuose priežastis, mokiniui suteikiama galimybė per 2 savaites atsiskaityti,
neatsiskaičius mokinys vertinamas nepatenkinamai.
9. Muzikavimo ir dalyko mokytojai:
9.1. atsako už dėstomų dalykų pamokų lankomumo apskaitą;
9.2. kiekvieną dieną dienyne žymi mokinio praleistas pamokas. Esant reikalui bendrauja su
tėvais (globėjais, rūpintojais), pranešdamas apie nepateisintas pamokas (telefonu, kvietimu į
mokyklą);
9.3. pastebėjęs, kad mokinys neatvyksta į jo dalyko pamokas be pateisinamos priežasties
daugiau kaip 3 kartus, informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) aiškinasi priežastis.
10. Tėvai (globėjai, rūpintojai):
10.1. atsako už vaiko pamokų lankomumą;
10.2. iš anksto ar tą pačią dieną (iki pamokų pabaigos) apie neatvykimo į mokyklą priežastis
sutartu būdu informuoja muzikavimo mokytoją;
10.3. atvyksta į individualius pokalbius su muzikavimo mokytoju, dalyko mokytoju,
mokyklos vadovu. Kontroliuoja ir koreguoja vaiko elgesį;
10.4. pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefono numeriams, elektroninio pašto
adresui, operatyviai informuoja muzikavimo mokytoją;
10.5. lankosi tėvų susirinkimuose, dalyvauja kitose mokyklos organizuojamose veiklose.
V SKYRIUS
MOKINIŲ IR TĖVŲ SUPAŽINDINIMAS
11. Muzikavimo ir dalyko mokytojai rugsėjo mėnesį supažindina auklėtinius ir jų tėvus su
lankomumo tvarkos aprašu.
___________________________________

