AKMENĖS RAJONO
AKMENĖS GIMNAZIJOS DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS AKMENĖS GIMNAZIJOS
MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO
PAKEITIMO

2012 m. rugsėjo 14d. Nr. V-4C
Akmenė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugpjūčio 4 d. nutarimu
Nr. 889 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 466 redakcija)
patvirtintu Savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašu, Akmenės rajono
savivaldybės 2012 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. T-173, (sprendimui įsiteisėjus registrų centre
2012m. rugsėjo 11 d.), siekdama užtikrinti mokinių pamokų lankomumą, atsižvelgdama į klasių
vadovų ir administracijos siūlymus, iš dalies k e i č i u Akmenės gimnazijos direktoriaus 2009 m.
spalio 12 d. įsakymu V-11 patvirtintą Akmenės rajono savivaldybės Akmenės gimnazijos mokinių
pamokų lankomumo kontrolės tvarkos aprašą:
1. Pakeistas gimnazijos pavadinimas, panaikintas žodis „savivaldybės“- Akmenės
rajono Akmenės gimnazija.
2. Keičiu 1.2 punkte:
2.1. Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių patvirtinimo datą – patvirtinta Akmenės
gimnazijos direktoriaus 2012 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-43;
2.2. Bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo datą - patvirtinta Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-1016 ir 2012 m. rugpjūčio 29 d.
įsakymu Nr. V-1277 „Dėl 2011-2013 metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų
ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo.
3. Keičiu 5 punkte „direkcinės tarybos nutarimu“ į „direktoriaus įsakymu“ ir išdėstau
jį taip:
„5. Mokinių pamokų lankomumo kontrolės, apskaitos ir pamokų nelankymo
prevencijos vykdymo tvarka keičiama direktoriaus įsakymu.“
4. Patikslinu 13 punktą, pridedant žodį „elektroniniame“, išbraukiu pavėlavimo
žymėjimo raidę ir išdėstau jį taip:
„13. Pamokų lankomumas fiksuojamas klasių elektroniniuose dienynuose. Praleistos
pamokos žymimos raide „n“.
5. Išbraukiu 16.1 punkte „klasės auklėtojas kartą per dvi savaites pažymi mokinių
praleistas pamokas pažymių knygelėse“.
6. Keičiu 18.2 punkte „direkcinės tarybos“ į „gimnazijos vaiko gerovės komisijos“ ir
išdėstau jį taip:
„18.2. Klasės auklėtojas mokinius, nuo mokslo metų pradžios pavėlavusius daugiau
nei 5 kartus, perduoda gimnazijos vaiko gerovės komisijos svarstymams.“
7. Papildau 19.1.3. punktą žodžiais „ar telefonu“ ir išdėstau jį taip:
„19.1.3. jei mokinys be priežasties praleidžia 5-9 pamokas per mėnesį, klasės
auklėtojas privalo raštu ar telefonu informuoti apie tai tėvus;“

8. Papildau 20.1.2 punktą prierašu „į gimnazijos vaiko gerovės komisijos posėdį“ ir
išdėstau jį taip:
„20.1.2. jei mokinys, po pokalbio su socialiniu pedagogu ir toliau bėga iš pamokų,
socialinis pedagogas ir klasės auklėtojas kviečiasi pokalbiui vaiko tėvus į gimnazijos vaiko gerovės
komisijos posėdį;“
8. Keičiu 20.1.3 punkte „direkcinėje taryboje“ į „gimnazijos vaiko gerovės
komisijos posėdyje.“
9. Keičiu 20.2 punkte „lankomumo kontrolės grupė“ į „gimnazijos vaiko gerovės
komisija.“
10. Keičiu 20.2.3.1. ir 20.2.3.2 punktuose „direkcinis“ į „gimnazijos vaiko gerovės
komisijos“ posėdis ir išdėstau juos taip:
„20.2.3.1. praleidus 11-20 pamokų, po pokalbio su socialiniu pedagogu bei jaunuolio
tėvais, organizuojamas gimnazijos vaiko gerovės komisijos posėdis, kuriame dalyvauja mokinys su
tėvais, klasės auklėtojas“;
„20.2.3.2 mokiniui, antrą kartą per mokslo metus svarstytam gimnazijos vaiko gerovės
komisijos posėdyje, rekomenduojama pasirinkti kitą mokymosi įstaigą, šiam nesutikus, mokinys,
direktoriaus įsakymu gali būti šalinamas iš mokyklos“.
11. Pritarta klasių vadovų metodinėje grupėje 2012 m. rugsėjo 5 d., protokolas Nr. 1.
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